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DÜNYANIN TEKNOLOJİ MERKEZİNE 

ZİYARET
Bakan Varank, KOSGEB Başkanı Kurt ile birlikte dünyanın teknoloji ve inovasyon 

üssü Silikon Vadisi’nde global şirketlerin merkezlerine ziyarette bulundu

İleri teknoloji, inovasyon, risk sermayesi ve sosyal medya 

şirketlerinin küresel merkezi olarak kabul edilen Silikon 

Vadisi, dünyanın en büyük teknoloji şirketlerine ve 

binlerce start-up’a ev sahipliği yapıyor.

Tesla’yı İnceledi

Bakan Varank, Silokon Vadisi’nde ilk olarak ABD’li 

elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın Fremont 

Fabrikası’nda incelemelerde bulundu. Şirketin geliştirdiği 

otomobiller ile üretim modeli hakkında bilgi alan Varank,  

Tesla yöneticileriyle toplantı gerçekleştirdi.

Google Ziyareti

Arama motoru teknolojisi, çevrim içi reklamcılık, bulut 
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DÜNYANIN TEKNOLOJİ MERKEZİNE 

ZİYARET
bilişim ve bilgisayar yazılımı gibi alanlara odaklanan 

dünyanın teknoloji devlerinden Google’ın genel 

merkezini ziyaret eden Varank, burada yetkililerden 

şirketin çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

TT Ventures Ofisine Uğradı

Varank ayrıca, Türk Telekom, Kurumsal Girişim 

Sermayesi Şirketi TT Ventures’in Silikon Vadisi’ndeki 

ofisini ziyaret etti. Şirketin hem Türkiye’de hem de 

ABD’de girişim ekosistemine yönelik gerçekleştirdiği 

faaliyetler hakkında TT Ventures Genel Müdürü 

Muhammed Özhan’dan bilgi aldı.

Yurt Dışı Hızlandırıcı Destek Programı

Ziyaretler sırasında KOSGEB Başkanı Hasan 

Basri Kurt da KOSGEB’in yeni başlattığı Yurt Dışı 

Hızlandırıcı Destek Programı hakkında ilgililere 

bilgi verdi. Yenilikçi işletmelerin yani start-up’ların 

özellikle uluslararası girişimcilik ekosistemlerine 

açılmalarını sağlamak amacıyla başlatılan program sayesinde 

işletmelere eğitim ve mentorluk, yatırımcılarla görüşme, 

uluslararası pazarlara ulaşılmasını kolaylaştıracak ağlara erişim 

konularında 50 bin dolara kadar destek veriliyor. 

Erken Kanser Teşhis Merkezi

Varank, daha sonra Stanford Üniversitesi Kanarya Erken Kanser 

Teşhisi Merkezi’nde incelemelerde bulundu. Kanser erken teşhisi 

ve tahmin stratejileri üzerine çalışmalar yürüten merkezde 

Varank, merkezdeki çalışmalara liderlik eden Prof. Dr. Utkan 

Demirci ve Doç. Dr. Gözde Durmuş’tan yürüttükleri çalışmalar 

hakkında bilgi aldı.

Diaspora İle Buluşma

Stanford Üniversitesi’nde Türk diasporasıyla da buluşan Varank, 

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ABD Şubesi, 

ETAC ve Diyanet Vakfı Silikon Vadisi Şubesi üyeleriyle bir araya 

geldi. Varank, start-up ekosistemi BootUp World’de girişim 

sermayesi temsilcileriyle bir toplantı gerçekleştirdi.

Bakan Varank’a ziyaretlerinde Türkiye’nin Washington Büyükelçisi 

Hasan Murat Mercan, Los Angeles Başkonsolosu Sinan Kuzum, 

Kalkınma Ajansları Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Şimşek, İSTKA 

Genel Sekreteri Erkam Tüzgen, Ankara Kalkınma Ajansı Genel 

Sekreteri Cahit Çelik, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı 

(BEBKA) Genel Sekreteri Zeki Durak ve İpekyolu Kalkınma Ajansı 

Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz da eşlik etti.
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ASELSAN Konya ile Tedarikçi İş Birliği 

KOSGEB ile ASELSAN Konya arasında 

iş birliği protokolü imzalandı. KOSGEB 

Başkanı Hasan Basri Kurt ile ASELSAN 

Konya Genel Müdürü Bülent Işık, iş 

birliği protokolüne imza attı. 

ASELSAN Konya’da düzenlenen törende 

konuşan KOSGEB Başkanı Kurt, özetle 

şunları söyledi: 

Tedarikçi Geliştirme Programı

KOSGEB olarak Türkiye’nin dört bir 

yanında ama öncelikli olarak savunma 

sanayisi firmalarımızla Türkiye’nin çok 

büyük firmalarıyla tedarikçi geliştirme 

programı başlattık. Bu program 

kapsamında Ar-Ge kapasitesi yüksek ve 

teknoloji seviyesi yüksek firmalarımızın, 

tedarikçilerin hem sayısını arttırmak 

hem de bu tedarikçilerin mevcut 

kapasitelerin daha iyi noktaya getirmek, 

kalıcı hale getirmeyi amaçlıyoruz. 

Güçlü KOBİ’leri, güçlü Ar-Ge firmalarını 

bu tedarikçi geliştirme programı 

kapsamında yeşerteceğiz. 

4 Milyar Dolar İhracat

Türkiye, birçok farklı sektörde Avrupa 

lideri konumunda. Dünya liderliğinde de 

yenilikçi sektörler başı çekiyor. İşte bir 

güneş enerjisi konusunda artık Türkiye, 

Avrupa’nın bir numaralı üreticisi, 

dünyada dördüncü sırada ve çok hızlı 

büyüyor. Beyaz eşya sektöründe çok 

güçlüyüz, otomotivde özellikle ticari 

otomotivde çok güçlüyüz. Elektrikli 

araçlar artık Türkiye’nin çok güçlü 

bir şekilde gündeminde. Savunma 

sanayinde de birçok farklı branşta çok 

güçlü bir noktaya doğru ilerledi. Bu yıl 

itibariyle 4 milyar doları aşan bir ihracat 

da gerçekleştirmiş olacak. 

Var Gücümüzle Çalışıyoruz

Bu, Türkiye’nin gücünü gösteriyor. 

KOBİ’lerimizin de bu hızlı büyüme 

İki kurum, tedarikçi 
geliştirme alanında ortak 
çalışma yapacak. 

ASELSAN Konya’nın 
millileştirme çalışmalarına 
KOSGEB destek verecek. 

KOSGEB ayrıca, 
ASELSAN Konya’yı yerli 
tedarikçilerle eşleştirecek
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süreçlerinde güçlü bir şekilde ayakta 

kalabilmeleri ve bu Türkiye’nin kutlu 

yürüyüşüne, Türkiye Yüzyılı’na, Milli 

Teknoloji Hamlesi’ne güçlü bir şekilde 

destek vermeleri için KOSGEB de var 

gücüyle çalışıyor. 

Bundan sonra da ASELSAN Konya 

ile de bu çerçevede çalışmalarımıza 

devam edeceğiz. Hem Konya’da 

hem Türkiye’nin dört bir tarafından 

ASELSAN Konya’ya iş yapan 

firmalarımız, KOSGEB vesilesi ile 

olacak. Şu anda zaten bir tedarikçi 

ağları var ama bunu biz de 

güçlendireceğiz, KOSGEB de bunun 

bir parçası olacak. Biz de bir ASELSAN 

Konya’dan bir şeyler öğrenmek 

istiyoruz. 

ASELSAN Konya Genel Müdürü Işık da 

şu değerlendirmeleri yaptı: 

Kıymetli Kazanım

Eskiden KOBİ’ler daha çok üretim 

merkezi altyapısı, üretim ve daha 

uygun şirketler olarak adlandırılırken 

şimdi aslında sadece üretim ayağında 

değil, Ar-Ge, Ür-Ge ve proje geliştirme, 

yazılım konularında da gerçekten çok 

büyük aşama kaydettiler. Bu ülke için 

ve bu yan sanayi ekosistemi için çok 

kıymetli bir kazanım. 

KOBİ’lerle İlerliyoruz

Biz ASELSAN Konya olarak bir üretim 

firmasından daha çok Ar-Ge merkezli 

bir firmayız. Dolayısıyla ekosistemimizi 

tamamen KOBİ’lerden oluşturuyoruz. 

Onların destekleri, onların bize 

sağlamış oldukları çözümler çok 

kıymetli oluyor. Zaten projelerde de 

beraberlik içerisinde birlikte çalışarak 

onların da fikirlerini alarak ilerlemeyi 

de istiyoruz. 

İncelemelerde Bulundular

Konuşmalardan sonra Kurt ve Işık 

iş birliği protokolünü imzaladı. 

İmzaların ardından Kurt ve Işık, 

ASELSAN Konya’nın üretim tesisinden 

incelemelerde bulundu. 

Protokol Neyi İçeriyor?

KOSGEB, daha önce de ASELSAN ile 

yine tedarikçi geliştirme alanında iş 

birliğine gitmişti. ASELSAN Konya 

ile yapılan iş birliği de benzer bir 

içeriğe sahip. İmzalanan protokole 

göre, KOSGEB veri tabanında bulunan 

işletmeler ASELSAN Konya’ya 

yönlendirilecek. Bu işletmelerin 

millileştirilme potansiyeli görülen ürün 

projeleri ASELSAN Konya tarafından 

değerlendirmeye alınacak. ASELSAN 

Konya tarafından uygun görülen 

KOBİ’ler, KOSGEB’in Ar-Ge, Ür-Ge 

ve İnovasyon Destek Programı veya 

İşbirliği Destek Programı kapsamında 

değerlendirilecek. Bu süreçte 

KOSGEB’in İşletme Değerlendirme 

Raporlarından da yararlanılacak.
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Start-Up’lar 
Yurt Dışına Açılıyor 

KOSGEB, yenilikçi işletmelerin yani 

start-up’ların özellikle uluslararası 

girişimcilik ekosistemlerine 

açılmalarını sağlamak amacıyla Yurt 

Dışı Hızlandırıcı Destek Programı’nı 

başlattı. Program ile işletmeler 

eğitim ve mentorluk, yatırımcılarla 

görüşme, uluslararası pazarlara 

ulaşılmasını kolaylaştıracak ağlara 

erişim konularında desteklenecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 

Varank, KOSGEB’in yeni çağrısını 

Ulusal Teknoloji Girişimciliği 

Stratejisi ve Turcorn 100 Programı 

Tanıtım Töreni sonrasında duyurdu. 

Gazetecilere açıklamalarda bulunan 

Bakan Varank, özetle şunları 

söyledi:

Hızlandırma Programı

Kamuoyuna yeni bir destek 

programından bahsetmek istiyorum. 

Yeni girişimlerin, start-up’ların, filiz 

girişimlerin büyümesi gerekiyor. 

Yeni pazarlara açılması gerekiyor. 

Bunun farklı mekanizmaları var. 

Bunlardan bir tanesi de hızlandırma 

programları gerçekleştirmek.

Teknoparklar da Faydalanabilecek

Hızlandırma programlarıyla 

potansiyel taşıyan filiz şirketlerimizi, 

start-up’larımızı yurt dışına 

götüreceğiz. Oradaki networklere 

dahil edeceğiz. Orada mentörlük 

desteği almalarını, danışmanlık 

desteği almalarını, ürünlerini 

pazarlamalarını ya da ticarileşmiş 

Bakan Varank açıkladı: Yurt Dışı 

Hızlandırıcı Desteği başladı. Girişim 

başına 50 bin dolara kadar destek 

vereceğiz
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fikirlerini daha hızlı yatırıma 

dönüştürmelerini destekleyeceğiz. 

Bu hızlandırma programından start-

up’larımızın yanı sıra Türkiye’de 

yatırım fonları, teknoparklar da 

faydalanabilecek.

50 Bin Dolara Kadar

Biz burada girişim başına 50 bin 

dolara kadar destek vereceğiz. Bu 

programa seçilen start-up’lar, filiz 

girişimler bir network olarak grup 

olarak ya da tek başına yurt dışındaki 

hızlandırma programlarına gidecekler. 

Biz onların oradaki masraflarını 50 bin 

dolara kadar karşılamış olacağız.

Başvurular Açıldı

Buradan çağrıyı yapmış olayım. 

Hızlandırma programına başvurular  

açıldı. KOSGEB’den hızlandırma 

programına başvurmak isteyen 

özellikle teknoloji tabanlı start-

up’larımız bugün başvurabilir. Yurt 

dışındaki hızlandırma programlarına 

dahil olup bizden 50 bin dolarlık 

destek alabilirler. Bunun neticesinde, 

firmalarımız hızlı bir şekilde 

büyüyecek, gelişecek, yeni pazarlara 

açılacaklar. Satışlarını artıracak, 

ihracat yapabilecek ve yatırım 

alacaklar.

50 Bin Dolar

Ben buradan girişimcilik 

ekosistemine çağrıyı yenileyim. 

Teknoloji tabanlı girişimcilerimiz 

yurt dışı hızlandırma programına 

başvurularını KOSGEB’den 

yapabilirler, bizden 50 bin dolara 

kadar destek alabilirler. Hayırlı, 

uğurlu olsun.

Hedeflerden Biri İhracat

Yurt Dışı Hızlandırıcı Destek 

Programı, Ar-Ge ve inovasyon 

faaliyetleri Türkiye’de gerçekleştirilen 

teknolojik ürünlerin uluslararası 

pazarlara açılmasını hedefliyor. 

Yerli teknoloji yoğun start-up’ların 

uluslararası girişimcilik ekosistemleri 

içerisinde yer almasını ve bu sayede 

ihracatın arttırılmasını amaçlıyor.

Sanal Programlar da Dahil

Program ile yenilikçi işletmeler 

fiziksel, sanal ve hibrit olarak 

düzenlenen hızlandırıcı 

programlarına hem bireysel hem de 

organizasyon kapsamında katılım 

sağlayabilecek. Destek programı 

kapsamında her bir işletme için 

50 bin dolara kadar, organizasyon 

kapsamında düzenlenmesi 

durumunda ise düzenleyici kuruluşa 

25 bin dolara kadar destek verilecek.

Geri Ödemesiz Destek

Geri ödemesiz bu destekte gider 

gerçekleşme belgesi aranmayacak 

ve destek oranı uygulanmayacak. 

Program ile işletmeler eğitim ve 

mentorluk, yatırımcılarla görüşme, 

uluslararası pazarlara ulaşılmasını 

kolaylaştıracak ağlara erişim 

konularında desteklenecek. Demo 

day benzeri etkinliklere katılımın yanı 

sıra gidecek personelin konaklaması, 

günlük harcaması ve ulaşım giderleri 

de destek kapsamında olacak.
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DİJİTAL DÖNÜŞÜM
Danışmanlığı Desteği Başladı 
Dijital rozet sahibi danışmanlar, işletmeleri organizasyonel yapıları, müşteri yönetimi, 

ürün geliştirme, tedarik zinciri ve üretim yönetimi boyutlarıyla değerlendirecek

KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, yeni yılla birlikte 

KOBİ’lere yönelik Dijital Dönüşüm Danışmanlığı 

Desteği başlattıklarını belirterek, “Bu hizmeti alan 

işletmelere 20 bin liraya kadar destek sağlanacak” 

dedi.

Kurt, KOSGEB’in imalat sanayisinde faaliyet gösteren 

KOBİ’ler için bu yıldan itibaren uygulamaya aldığı 

dijital dönüşüm danışmanlığı desteğine ilişkin bilgi 

verdi. Destek programının KOSGEB ile TÜBİTAK 

Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsünün (TÜSSİDE) 

iş birliği sonucu hayata geçtiğini ifade eden Kurt, 

bu kapsamda eğitimlerini tamamlayan dijital 

dönüşüm danışmanlarının işletmeleri ziyaret ederek 

dijitalleşme durumlarını tespit edeceğini söyledi.

Kurt, KOSGEB ve TÜBİTAK TÜSSİDE’nin, 2023 

Sanayi ve Teknoloji Stratejisi’nde yer alan dijital 

dönüşüm olgunluk değerlendirme sisteminin 

hayata geçirilmesi ve işletmelerin dijital dönüşüm 

yol haritalarının belirlenmesi konusunda 2021’de 

iş birliği anlaşması imzaladığını anımsattı. Protokol 

kapsamında, imalat sanayisinde çalışanların, 

yöneticilerin, danışmanların, akademisyenlerin, 

sektör uzmanlarının, dijital dönüşüm danışmanı 

olabilmek için TÜBİTAK TÜSSİDE tarafından 

eğitimden geçirildiğini vurgulayan Kurt, şöyle 

konuştu:

Bu hizmeti alan işletmelere 20 bin 

liraya kadar destek sağlanacak
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DİJİTAL DÖNÜŞÜM
Danışmanlığı Desteği Başladı 

En az lisans derecesine sahip adayların 

katıldığı eğitimlerde ‘Sanayi Devrimi 

Teknolojileri’, ‘D3A Dijital Dönüşüm 

Değerlendirme Aracı ve Bu Aracın Kullanımı’ 

ile ‘Danışmanlık Becerileri’ olmak üzere üç 

ana grupta eğitim verildi. 

TÜBİTAK TÜSSİDE’den işletmelerin 

dijital dönüşümlerini değerlendirmeye 

yetkinlik kazanan ve ‘dijital rozet’ alarak 

belgelendirilen 36 danışman, DDX Model 

(ddxmodel.tubitak.gov.tr) portalına kaydoldu. 

Dijital dönüşüm değerlendirme ve yol haritası 

danışmanlığı almak isteyen işletmeler de 

başvurularını buradan gerçekleştirebiliyor. 

Başvuru formunu dolduran işletme, danışman 

havuzuna ulaşıp, seçtiği danışmanla 

planlamasını yapabiliyor. Bu hizmeti alan 

işletmelere 20 bin liraya kadar geri ödemesiz 

destek sağlanacak.

İşletmeye “Dijital Olgunluk” 

Değerlendirmesi

KOBİ’lerle DDX model üzerinden eşleşen 

danışmanların, işletmeleri ziyaret edeceğini 

ve burada dijital olgunluk değerlendirmesi 

yapacağını anlatan Kurt, şunları kaydetti:

Dijital rozet sahibi danışmanlar, 

işletmeleri organizasyonel yapıları, 

müşteri yönetimi, ürün geliştirme, 

tedarik zinciri ve üretim yönetimi 

boyutlarıyla değerlendirecek ve sıfır 

ile 4 arasında puanlandıracak. 

Bu durum tespitinin ardından bir 

de işletmelere dijital dönüşüm yol 

haritası hazırlayacak. İşletmeler bu 

özel stratejinin raporlanmasının 

ardından bir yıl sonra dijital 

dönüşüm danışmanları işletmelere 

giderek yapılan değişiklikleri tespit 

eden bir rapor daha oluşturabilecek.

Destek “2023 Sanayi ve Teknoloji 

Stratejisi”nin Parçası

Kurt, Dijital Dönüşüm Danışmanlık 

Desteği’nin, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı’nın 2019 yılında 

açıkladığı “2023 Sanayi ve Teknoloji 

Stratejisi”nin bir parçası olarak 

KOSGEB tarafından kurgulandığını 

dile getirdi.

Strateji hakkında bilgi veren Kurt, 

“Söz konusu strateji, işletmelerin 

dijital dönüşüm yol haritasının 

belirlenmesi, işletme büyüklüğüne 

göre karşılaştırmaların yapılması, 

yapılan yatırımların etkisinin takip 

edilmesi, sanayi politikaları için veri 

sağlanması amacıyla dijital dönüşüm 

olgunluk değerlendirme sisteminin 

geliştirilmesi ve işletmelerin dijital 

dönüşüm olgunluk seviyeleriyle 

yol haritalarını belirleyerek yatırım 

yapılacak alanları ortaya koyacak 

bir Türkiye modeli geliştirilmesini 

hedefliyor” değerlendirmesinde 

bulundu.
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Girişimcilikte 
İlk Çağrı

Kayseri’de mobilya sektörüne yönelik olarak 

başlatılan, İleri Girişimci Destek Programı 

kapsamında çıkılan çağrının başvuruları alındı. 

Mobilya sektöründe yeni teknolojiler geliştirecek 30 

girişimciye 1 milyon liraya kadar destek verilecek.

İlk Başvurular Tamamlandı

İlk kez çıkılan çağrının başvuruları 19 Aralık 

- 30 Aralık 2022 tarihleri arasında KOBİ Bilgi 

Sistemi (KBS) üzerinden alındı ve 68 girişimci 

adayı başvurusunu tamamladı. Teklif Çağrısı 

Başvuru Değerlendirme Komisyonu tarafından 

değerlendirmeleri yapılacak olan başvuru 

sahiplerinden komisyonca uygun görülen ilk 30 

girişimci KOSGEB ve Türkiye Teknoloji Geliştirme 

Vakfı (TTGV) arasında yapılan iş birliği kapsamında 

yaklaşık 1 ay sürmesi planlanan eğitim ve mentorlük 

sürecine tabi tutulacak.

1 Milyon Lira

Eğitim ve mentorlük sürecinde adaylara iş yeri 

açma, iş modeli hazırlama, mentorlük faaliyetleri 

Girişimcilik desteklerinde hem bölgesel 

hem de sektörel bazda çağrı esaslı yeni 

bir model kurgulanarak uygulamaya 

alındı. Modelin ilk ayağı Kayseri’de 

mobilya sektörüne yönelik başlatıldı
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ve girişimcilik eğitimleri gibi alanlarda hizmet verilecek. Bu 

programı tamamlayan girişimciler, çağrı metninde belirtilen 

destek 1 milyon liraya kadar üst limitli destek programına 

başvuru yapabilecekler. 

Destek Kalemleri

Başvurusu uygun görülen ve işletmesini kuran girişimciler, 

makine-teçhizat ve yazılım giderleri için 400 bin liraya 

kadar, sağlayacağı istihdam için 300 bin liraya kadar destek 

alabilecek. Kira, ofis donanımı ve ham madde giderleri için 

250 bin lira üst limitli desteği kullanabilecek. Mentorlük, 

danışmanlık ve işletme koçluğu kaleminden 30 bin liraya 

kadar destek alabilecek girişimci adaylarına işletmesini 

kurması amacıyla da 20 bin liraya kadar da Kuruluş Desteği 

verilecek.

Kalkınma Planlarında Girişimcilik

11. Kalkınma Planında Girişimcilik ve KOBİ’ler başlığı altında 

girişimcilik kültürünün, teknoloji tabanlı ve yenilikçi girişimcilik 

kapasitesinin geliştirilmesi temel amaç olarak ifade edilmişti. 

Bu kapsamda, Kayseri’de kümelenme potansiyeli olan mobilya 

sektörünün gelişmesine yönelik olarak çağrı kapsamındaki 

stratejilere uygun çözümler sunabilecek iş fikirlerini hayata 

geçirebilecek girişimcilerin desteklenmesi amaçlandı.

Kayseri’de kümelenme potansiyeli olan mobilya sektörünün 

gelişmesine yönelik çözümler sunabilecek iş fikirlerinin, 

belirlenen 4 stratejiden biri veya birkaçını birlikte içermesi 

ve iş fikrinin seçilen stratejiler doğrultusunda oluşturulması 

gerekiyor. 

Bu stratejiler;

Tasarım, lojistik, satın alma, satış ve satış sonrası iş süreçlerine 

yönelik yazılım faaliyetleri/dijital çözümler,

Atıkların yeniden kullanılması ve fire azaltmaya yönelik 

faaliyetler,

Üretim süreçlerine ve girdilerine (makine-teçhizat, ham madde 

ve malzeme) yönelik kalite ve verimlik artıran, maliyet düşüren 

çözümler,

Ürünün görünümü, kalitesi veya korunmasına yönelik 

(boyama, kaplama, baskı vb.) çözümler  olarak belirlendi.
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Togg’un Sensörleri 
Saykal’dan

12 yıllık zamanda 
yüzlerce ürün 
geliştirerek başarılı 
projelere imza atan 
Saykal Elektronik, 
Togg’un kapı 
sensörleri ve emniyet 
kemerlerinde kullanılan 
yazılımları üreten 
tedarikçisi oldu

Türkiye’nin Rüyasına İnananlar

Bilişim Vadisi’nde otomobil kapılarında 

ve emniyet kemerlerinde kullanılan 

elektronik kapı sensörlerini üretirken çip 

tasarımına kadar geniş bir yelpazede 

araştırmalar yapan Saykal Elektronik, 

Togg’un kapı sensörleri ve emniyet 

kemerlerinde kullanılan yazılımları 

üretiyor.

İleri Teknoloji Ürünler

Saykal Elektronik, 2010 yılında Sanayi 

ve Teknoloji Bakanlığı’nın teknogirişim 

sermayesi desteğiyle Gebze Teknik 

Üniversitesi KOSGEB Teknoloji 

Merkezi’nde, ODTÜ Elektrik Elektronik 

Mühendisliği mezunu olan Yücel Saykal 

tarafından kuruldu. 

Başta otomotiv olmak üzere, küresel 

ölçekte stratejik ve ölçeklenebilir 

sektörler için ileri teknoloji algılama, 

tespit, görüntüleme sistemleri, 

elektronik ürünler ve gömülü yazılımlar 

geliştirip üreten bir teknoloji şirketi 

olarak faaliyet gösteriyor.

İlk iki yıl KOSGEB binasında faaliyet 

gösteren firma, 2012 yılının Eylül ayında 

GOSB Teknopark’a taşındı. Bugün ise 

Bilişim Vadisi’nde bin 800 metrekare 
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kapalı alanda, mühendislik, 

laboratuvar ve üretim tesisinde 

katma değer üretmeye devam 

ediyor.

Yüzlerce Teknolojik Ürün

12.yılını geride bırakan Saykal 

Elektronik, farklı sektörlerden 

birçok müşterisine yüzlerce 

elektronik ürün geliştirdi ve 

bu süreçte kendi ürünlerinin 

de tasarımını tamamlayarak 

seri üretime geçti. İlk olarak 

KOSGEB Ar-Ge desteği ile 

Büyük Ölçekli Donanım ve 

Yazılım Sistemleri İçin İzleme, 

Yönetme ve Denetleme 

Yazılımı’nı geliştiren firma, 

ürününü deprem izleme, enerji 

sektörü ve madencilik gibi 

alanlarda kullanarak başarılı 

projeler gerçekleştirdi.  

Gelişen teknolojilerin ülkelerin 

kaderlerinin belirlendiği 

yaşadığımız yüzyılda, elektronik 

ve yazılım sektöründe milli 

ürünlerin ve tasarımların 

ülkemize sağlayacağı katma 

değerin farkında olan firma, 

Ar-Ge faaliyetlerine önem 

vererek Türkiye’deki bilgi 

birikimini ve teknolojik 

altyapıları artırmak için 

tecrübeli, genç ve dinamik 

mühendislik ekibi ile ilklere 

imza attı. 

Önemli Projeler

Firmanın önemli 

projelerinden bazılarını şöyle 

sıralayabiliriz:

Su Altı Akustik Haberleşme 

Projesi, Denizaltı-Helikopter 

Güvenli Optik Haberleşme 

Projesi, Güneş Takip Sistemi, 

Su Altı Boru Hatları İzleme 

Sistemi, Enerji Üretim ve 

İletim Sistemi IED Ürünü, 
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Vucüt İçi Elektronik İmplant Projesi, 

Hayvancılık Sürü Yönetim Sistemi ve 

Donanımları, Otomotiv Akıllı BLDC 

Sürücü, Endüstriyel IOT Ürünleri, 

Kuvvetli Yer Hareketleri İzleme Sistemi, 

Yapısal Sağlık İzleme Sistemi, Hassas 

Açıölçer ve İvme Ölçer Projeleri, 

Kablosuz Haberleşme Ürünleri.

Saykal Elektronik, son yıllarda ürün 

odaklı çalışmaları ile kendi ürünlerinin 

geliştirilmesine yoğunlaşmış ve 

yüzlerce ürün çeşidi ile binlerce ürün 

üretimi gerçekleştirdi. KOSGEB desteği 

ile 3 önemli Ar-Ge projesini başarılı 

bir şekilde tamamlayarak yeni ürünler 

ortaya koydu.

Her geçen yıl ürün portföyüne 

yenilerini ekleyen firma, 2016 yılında 

ilk doğrudan ihracatını Avustralya ve 

Amerika’ya yaptı. 

Referansları arasında; Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK, 

Savunma Sanayi Müsteşarlığı, 

ASELSAN, Eczacıbaşı, TOFAŞ, Toyota, 

İGDAŞ,  Aisin Otomotiv, AES Denizcilik, 

Üniversiteler (İTÜ, Boğaziçi, KTÜ, GTE, 

Bahçeşehir) ve daha birçok özel sektör 

kuruluşu yer alıyor.

En Önemli Kritik Sensörler

İleri teknolojili ürünler üreten ve 

geliştiren bir firma olduklarına anlatan 

Saykal Elektronik Genel Müdürü Yücel 

Saykal, yaptıkları çalışmalarla ilgili 

şunları söyledi:

Kurulduğumuz günden bugüne kadar 

geçen 12 yıllık süre içerisinde farklı 

sektörlere hizmet verdik ve büyüyerek, 

güçlenerek yolumuza devam ediyoruz.

Günümüzde sadece otomotiv 

sektörüne ve sensör teknolojilerine 

odaklanmış durumdayız. Özellikle 

minimetre dalga radar teknolojileri 

gibi ileri teknoloji algılama sistemleri 

üzerine çalışıyoruz. Çalıştığımız bu 

teknolojilerle gelecekte otonom 

araçlar üzerindeki en önemli kritik 

KOSGEB desteği ile 3 

önemli Ar-Ge projesini 

başarılı bir şekilde 

tamamlayarak yeni 

ürünler ortaya koydu
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sensörleri geliştirmeyi ve üretmeyi 

planlıyoruz.  

Girişimciliği insanı kendini mümkün 

olan en hızlı yoldan geliştirme süreci 

olarak tanımlıyorum. Bir girişimci 

yola çıktığı serüvende risk alır. 

Kararlılık ve sabırla çalışmalarına 

devam eder. Bu girişimcilik 

serüveninde ne kadar çok bilgi 

edinirseniz ve yaptığınız hatalardan 

ne kadar çok ders çıkarırsanız o 

kadar hızlı ilerlersiniz.

Girişimcilik Ülkemiz İçin Çok 

Değerli

Girişimcilik ve girişimler ülkemiz 

için çok değerli. Ben girişimciliği 

ülkemizin kalkınmasında çok önemli 

bir değer olarak görüyorum. Bu 

sebeple girişimlerin ve girişimcilerin 

desteklenmesi gerektiğine 

inanıyorum. 

Firmamız, ileri teknoloji sensörler 

ve algılama sistemleri üzerine 

yoğunlaşmış durumda. Ağırlıklı 

olarak otomotiv sektöründe faaliyet 

gösteriyoruz. Bu sebeple gelecekte 

özellikle otonom mobil araçlar 

üzerindeki en kritik sensörleri 

geliştiren global bir oyuncu olmak 

istiyoruz.

Türkiye’ye Değer Katanlar Ödülü

Saykal Elektronik, Türkiye’nin 

teknoloji ve inovasyon üssü 

Bilişim Vadisi, Kocaeli’nden tüm 

Türkiye’ye değer katan firmalar 

için düzenlenen “Kocaeli’ye 

Değer Katanlar” ödül töreninde 

“En Fazla Yatırım Alan Teknoloji 

Şirketleri” kategorisinde ödüle layık 

görüldü. Ödülü Saykal Elektronik 

Genel Müdürü Yücel Saykal, 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan’ın elinden aldı.
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Yeni nesil teknolojilerle araçların 

hareket kabiliyetlerini taklit 

edebilen simülatörler geliştiren 

kadın girişimci Ayşe Ertaş, aynı 

zamanda sanal gerçeklik için 

gerçek zamanlı haberleşme 

yazılımları geliştiriyor. KOSGEB 

ile teknopark sayesinde 

tanıştığını ve bu sayede 

birçok destekten yararlanarak 

işletmesini açtığını söyleyen 

Ertaş, devlet desteklerinin 

özellikle kadın girişimcilere 

büyük ilham kaynağı olduğunu 

ifade ediyor. Hedefinin,  

geliştirdiği simülatörlerin 

ülkemizdeki savunma sanayinin 

her alanında aktif şekilde 

kullanılabilmesi olduğunu 

söyleyen kadın girişimcimizin 

başarı serüvenine birlikte 

bakalım:

Kısaca kendinizden bahseder 

misiniz?

27 yaşındayım. Manisa Celal 

Bayar Üniversitesi Bilgisayar 

Mühendisliği Bölümü’nden 

mezunum. Küçük yaşta annem 

ve 4 kardeşimle hayatın bütün 

zorluklarına göğüs gerdiğimiz 

ve yokluktan geldiğim için 

üniversite yıllarımda da sürekli 

olarak çalışmam gerekti. 

Hem kendimi geliştirmeyi 

hedefliyordum, hem de 

para kazanmak istiyordum. 

Fakat çalışırken fark ettim 

ki vatana millete aileme 

daha iyi bir evlat olabilmem 

için aklımdaki projeleri 

gerçekleştirmem ve ülkemde 

gördüğüm eksiklikleri gidermem 

gerekiyordu.  Üniversitemize 

teknokentimizin açılması ile de 

Kadın GirişimcidenKadın Girişimciden 
Sanal Gerçeklik Simülasyonu

Kadın Emeği Zirvesi’nde ödül alan Covisart’ın kurucusu 
Ayşe Ertaş, ortağıyla birlikte geliştirdiği simülatörleri 

ihraç ederek ülkemizi teknoloji alanında temsil ediyor

Kadınlarla Daha Güçlüyüz
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benim için sıfırdan nasıl iş kurabilirim 

düşüncesinin kapısı açılmış oldu. 

Ayrıca güzel tarafı bir de teknoparkta 

KOSGEB’le tanıştım. Tek sorunumuz 

elimizde hiçbir sermayemin 

olmamasıydı. Ortağım ile Manisa 

sanayisinde yazılım ve elektronik 

işler yapmaya başladık. Bu şekilde 

şirket kurabilmek için sermaye bulduk 

diyebiliriz. İşin ilginç tarafı şu anda 

yaptığımız iş savunma sanayisinde 

simülasyon ve simülatörlerken o 

zamanda tarım sektöründe yurt 

dışından alınan ürünleri yerlileştirerek 

daha ucuza mâl etmeyi başarıyorduk. 

Ülkemizde o kadar çok iş var ki yapılması 

gereken.  Şu anda bile iş yoğunluğumun 

arasında aklında fikirleri olan gençlere 

ulaşmaya çalışıyorum. Ülkemizin büyük 

bir teknoloji devi haline gelebilmesi için 

gençlerin iş kurup şirketleşmesi gerektiğini 

düşünüyorum. Gayret etmek ve iyi niyete 

inanmak benim için çok önemli. 

Çalışmalarınızın başlangıç hikâyesini 

anlatır mısınız?

Üniversite yıllarımda bilgisayar mühendisliği 

mesleğini kavramak için farklı şirketlerde 

çalıştım. Her çalıştığım yer aklımda farklı 

projelerin oluşmasını sağladı. Fakat anladım 

ki bir yerde çalışarak özgün bir iş ortaya 

koyamayacaktım. 

Ülkemde gördüğüm eksiklikleri gidermek 

istedim. Ayrıca hep kendi sevdiğim işi 

yaparken, ‘Nasıl daha faydalı olabilirim?’ 

diye de düşünmeye başladım. Böylelikle 

iş kurmam gerektiğini düşünüyordum. 

Ortağım Nobatgeldi Geldimammedov 

ile de üniversitede tanıştım. Kendisi 

Türkmenistan’dan Türkiye’ye okumaya 

Kadın Emeği Zirvesi’nde ödül alan Covisart’ın kurucusu 
Ayşe Ertaş, ortağıyla birlikte geliştirdiği simülatörleri 

ihraç ederek ülkemizi teknoloji alanında temsil ediyor
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gelmiş bir şeyler geliştirmek 

isteyen bir öğrenciydi. Hava 

üssünü ziyaret ettik ve oradaki 

simülatörlerin teknoloji olarak ne 

kadar eski ve maliyetinin çok fazla 

olduğunu gördük. Bunun üzerine 

bir çözüm geliştirmek istedik. Yeni 

teknolojileri kullanan ve araçların 

tüm hareketlerini taklit edebilen bir 

simülatör geliştirme kararı aldık. 

Dünya üzerinde sanal gerçeklik 

teknolojisiyle 360 derece 3 eksende 

sınırsız dönebilen ilk simülatörü 

geliştirdik. Aynı zamanda simülatör 

için gerçek zamanlı haberleşme 

yazılımını geliştirdik. 

HAVELSAN’ın iş ortağı olduk 

ve HAVELSAN aracılığıyla Katar 

projesinde görev aldık. 26 tane 

araç simülasyonu ve 6 farklı gerçek 

dünya simülasyonunu Katar Savunma 

Kuvvetleri’ne teslim ettik. Savunma 

sanayisinde farklı projelerde görev 

almaya devam ediyoruz.

Çalışmalarınızda neler 

üretiyorsunuz?

İlk çalışmamız yeni nesil simülatörler 

ile bir aracın tüm hareket kabiliyetini 

taklit edebilen bir simülatör 

geliştirmek oldu. Geliştirmiş 

olduğumuz gerçek zamanlı 

haberleşme yazılımı ile simülatörde 

tepkime süresini ortadan kaldırmayı 

amaçladık. Ayrıca dönen bir sistemde 

‘sanal gerçeklik’ ve ‘artırılmış 

gerçeklik’ teknolojisini kullanıp 

entegrasyon yazılımını geliştiren ilk 

şirketiz. 

Gerçek dünya simülasyonları 

geliştirmekteyiz. Simülasyonların 

içinde gerçek dünya üzerinde var 

olan yollar, evler ve toprak yapıları 

yer almakta. Bunun sonucunda 

simülasyon ortamında gerçek 

dünyadaki gibi bir yere gitmeden 

tatbikat gerçekleştirilebilmektedir. 

Yine farklı araçların simülasyon 

ortamına aktarılmasını da 

sağlamaktayız. 

KOSGEB ile nasıl tanıştınız? 

Hangi desteklerden 

faydalandınız?

KOSGEB ile teknokentimiz sayesinde 

tanışma fırsatı yakaladık. İlk 

olarak Girişimcilik Desteği’nden 

yararlandık. Bu destek sayesinde 

ilk ekipmanlarımızı şirketimize 

kazandırmış olduk. Bu sürecin 

devamında Ar-Ge ve İnovasyon 

Destek Programı’ndan ‘Yeni Nesil 

Simülatör’ projemiz ile faydalanmaya 

hak kazandık. Bu destek ile 

personel desteği, ekipman ve proje 

parçalarının üretilmesi desteklerini 

kazandık.

 

Öncelikle yapacağımız işte devlet 
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tarafından onaylanan ve desteklenen bir projeye 

başlamak çok daha büyük bir kıymet taşımakta. 

Destek almadan bir yola çıkmak gerçek anlamda 

zor bir başlangıç olacakken KOSGEB ile projemizin 

desteklenmesi bize büyük bir umut kaynağı oldu. 

KOSGEB desteği alarak gerçekleştirdiğiniz 

projenizden biraz bahseder misiniz?

Yeni Nesil Simülatör projemiz simülatörler için 

büyük bir değişimin başlangıcı oldu. Bunun sebebi, 

sanal gerçeklik teknolojisinin hareketli bir sistemde 

entegrasyonunun gerçekleştirilmiş olmasıdır. Sanal 

gerçeklik teknolojisi ile birlikte simülatörlere gerçeklik 

eğitimi verme imkânı oluşturduk.

 Artırılmış gerçeklik teknolojisi ile de sanal dünya ile 

kullanıcı arasında iletişimi sağlıyoruz. Kullanıcı araç 

içerisinde ve çevresinde bulunan tüm nesne ve aletleri 

kullanabiliyor, dokunabiliyor. Simülatör içerisinde bir 

araçtan başka bir araca geçmek sadece 5 dakikalarını 

alıyor. Bu da büyük bir maliyeti ortadan kaldırmış 

oluyor. Gerçek zamanlı haberleşme yazılımımız ile de 

kullanıcı-  simülasyon yazılımı arasında 1,5 milisaniye 

gibi bir sürede iletişim sağlanmış oluyor. 

Ayakları üzerinde duran bir kadın girişimci 

olarak iş hayatında zorluklarla karşılaştığınız 

durumlar oldu mu?

Elbette her kadının yaşadığı gibi kadınlara olan 

inançsızlıklar ile karşılaşmak beni çok yordu. Bu 

inançsızlığı gösteren kişilerin genelde üniversitede 

olması beni daha da derinden üzdü. Özellikle erkek 

bir ortağımın olması sebebiyle gerçekleştirdiğimiz 

işlerde direkt onu muhatap alarak beni yok saymaya 

çalışan özellikle kadın olduğum için bunu yapan birçok 

insanla karşılaştım.

 Fakat onlara da sabır ile yaklaşmak ve durumu 

artık kabul etmelerini sağlamamız gerektiğini 

düşünüyorum. Herkes açık görüşlülükle bu durumu 

algılayamayabiliyor. Ben de ilk başlarda böyle bir 

durum ile karşılaşacağıma gerçekten inanmıyordum. 

İşin güzel tarafı ise ne zaman sanayiye gitsem orada 

büyük bir destek gördüm. Sanayide kime yaptığımız 

işten bahsetsek bize kendi çocuklarıymışız gibi destek 

çıktı. Bu çok güzel bir duygu birlikte başarmanın 

inancı. Bir kadın olarak başarılamayacak hiçbir şeyin olmadığına 

beni onlar inandırmış olabilir. 

Çevrenizden bu girişiminiz ile ilgili nasıl tepkiler aldınız?

Gerçekten bizi derinden heyecanlandıran güzel tepkiler aldık. 

Özellikle katıldığımız fuarlar ve TEKNOFEST’ler yaptığımız işin ne 

kadar önemli olduğunu daha net bir şekilde anlamamızı sağladı. 

Azerbaycan’daki TEKNOFEST’e simülatörümüzü götürüp katılma 

fırsatı yakalamıştık. Orada aynı tepkileri almak bizi çok mutlu 

etmişti. Yukarıda bahsettiğim sanayideki desteğimizde bizim için 

büyük bir ayrıcalık olmuştur. 

Bu süreçte sizi destekleyen ya da olumsuz yönde 

etkileyen kişi veya olaylarla karşılaştınız mı?

En büyük destekçim annemdir.  Süreç boyunca ve beni bu sürece 

hazırlayan ablam ve annem olmuştur. Ayrıca ortağım Nobat Bey de 

gerçek anlamda kendisi kadınların her işi rahatlıkla yapabileceği 

Gerçek dünya simülasyonları geliştirmekteyiz. 
Simülasyonların içinde gerçek dünya üzerinde var 
olan yollar, evler ve toprak yapıları yer almakta
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görüşündedir ve beni de her 

konuda yapabileceğime şüphe dahi 

ettirmemiştir. Olumsuzluklardan 

konuşmayı genel olarak hayatımda 

pek sevmem ama benim gibi 

hayata atılacak kadın ve erkekler 

için bu zamana kadar karşılaştığım 

olumsuzluklardan çıkardığım ders; 

asla vazgeçmeyin! Fedakârlık ve 

çabalamak hayattaki en büyük 

destekçiniz olsun.

İş hayatında kadın olmanın 

olumlu- olumsuz yönlerinden 

bahseder misiniz?

İş hayatında kadın olmanın çok 

fazla olumlu yönünü söyleyebilirim: 

Çok yönlü olmamız, aynı anda 

birden fazla şey düşünüp harekete 

geçebilmemiz, aynı zamanda da 

gelecekte olacakları ön görmemiz 

ve insanları iyi analiz edebiliyor 

olmamız gibi durumlar. 

Olumsuz yanları da, gerçekten 

duygularımızı yoğun yaşıyoruz ve 

bazen de bu durum bizi iş hayatında 

zorluyor. Çünkü kadınların üzerinde 

iş hayatında çok fazla baskı ve yük 

bulunuyor.

Üzerinde çalıştığınız yeni 

projeler varsa yazar mısınız?

Üzerinde çalıştığımız birden fazla 

yeni projemiz var. Türkiye’den dünya 

çapında ses getirecek büyük bir oyun 

ve simülasyon yazılımı çıkarmayı 

hedefliyoruz. Ayrıca geliştirmiş 

olduğumuz Yeni Nesil Simülatör 

projemizde de 6 + 3 eksen haline 

getirmeyi ve bunu da askeriyemizde 

çok yaygın şekilde kullanılabilir hale 

getirmeyi planlıyoruz. Ayrıca yurt 

dışında şu ana kadar 3 farklı ülkeye 

simülatör göndermekteyiz. 

Yurtiçi satış ve varsa ihracatınız 

anlatır mısınız?

Yurt içi satışlarımızı askeri alanda 

olduğu için detaylı anlatamıyorum. 

Fakat şunu söyleyebilirim ki, bu 

alanda çalışan herkesin bizim ile 

tanıştıktan sonra söylediği tek şey; 

‘Savunma sanayisinde bu duruma 

kadar nasıl gelebildiniz?’. Herkesin 

aklında bir yerlere ulaşmak için 

aracıyla gelinebileceğini düşünüyor. 

Fakat Ege’nin köylerinden okumuş 

gelmiş bir kızın ve arkadaşlarının 

işini en iyi şekilde yapıp bu işleri 

başaracağını kanıtladık.  

Bizi üzen tarafı da yurt dışı 

satışlarımız yurt içi satışlarımızdan 

daha önce başlaması ve daha 

kolay olması oldu. Bizim ülkemize 

kazandırmak için geliştirdiğimiz 

simülatörümüzü ilk yurt dışından 

keşfetmeleri bizi biraz zorlamış 

olabilir. Güzel tarafı yurt dışından 

öncelikle Azerbaycan olmak üzere 

Meksika, Fransa, Japonya ve 

Arabistan ülkelerine sivil alanda 

ihracatlarımız başlamış durumda. Bu 

da bizi çok heyecanlandırıyor.

KOSGEB ile ilgili düşünceleriniz 

nedir?

KOSGEB’in büyük bir destek kuruluşu 

olduğunu düşünüyorum. KOBİ ve 

girişimcilerin gerçek anlamda destek 

aldıkları bir kurum. Ayrıca dünya 
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çapında girişimcisini destekleyen ve farklı 

imkânlar sunan büyük bir devlet olarak 

bilinmekteyiz. Bu da çok gurur verici bir 

durum. 

Aldığınız herhangi bir ödül var mı?

2019 yılında İstanbul TEKNOFEST’te 

gerçekleşen ISIF19 (İstanbul Uluslararası 

Buluş Fuarı)’da Uluslararası En İyi Buluş 

Ödülü’nü (IFIA Best National Invention 

Medal) kazanmış bulunmaktayız.

Ayrıca Cumhurbaşkanımızın da teşrif ettiği 

Kadın Emeği Zirvesi’nde de ödül aldım.

Hayallerinizden ve gelecek 

planlarınızdan bahseder misiniz?

Covisart olarak gelecek planları yapsak 

da bizim için en değerli şey; hayalleri ve 

umutları olan insanlarla iç içe olabilmek, 

ülkemizi teknolojinin üretildiği ve 

geliştirildiği büyük bir ülkeye çevirmek 

istiyoruz.

Son olarak kadın girişimcilere bir 

tavsiyeniz olur mu?

Birbirimize daha fazla sahip çıkmalıyız. 

Gerçek anlamda hem iş hayatında 

hem de normal hayatta birbirimizin 

desteğine çok ihtiyacımız var. Ayrıca kendi 

yaşadıklarımdan çıkardığım bir başka 

şey de elinizde hiç maddi ve manevi bir 

destek olmayabilir. Eğer üzerinizde başka 

bir sorumluluğunuz yoksa sizi tutan şey 

kendiniz olursunuz. Bir an önce ayağa 

kalkmak ve savaşmak lazım. Türkiye’nin 

buna çok ihtiyacı var.
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NAMLUYU DOĞRULTMAK İÇİN  
ÖZEL TEZGAH

ASELSAN Konya ile iş birliği 

çerçevesinde Elmalı Makina 

tarafından geliştirilen Namlu 

Doğrultma Presi göreve hazır

Elmalı Makina, yurt içinde ASELSAN, NUROL, KIM 
Technologies, NERO Endüstri ve ASFAT gibi savunma 
sanayi kuruluşlarına özel tasarım presler ile hizmet 
veriyor.

15 yıldır bu firmalara yüksek tonajlı hidrolik presler 
veriyor. Savunma sanayinde kullanılan tüpler, mermi 
üretimindeki tüpler gibi birçok alanda üretilen tüplerde 
firmanın yaptığı makinalar kullanılıyor. 
Namlu imalatı esnasında oluşabilecek doğrusalllık 
problemlerinin giderilmesi, yaşanabilecek efor/
işçilik kaybının ortadan kaldırılması ve hassasiyetin 
yükseltilmesi amaçlanarak ASELSAN Konya 
mühendisleri ile birlikte tasarlanan Namlu Doğrultma 
Presi, ASELSAN Konya için özel olarak üretildi.

1999 yılında kurulan Elmalı Makina, sac metal 
ürünlerin imalatı için olduğu kadar, metal tozundan 
plakalar ve mineral blokları için de hidrolik ve mekanik 
presler yapıyor. Onlarca farklı sektör için isteğe göre 
tek bir pres veya komple presleme hatları sağlayarak 
Türkiye’nin cari açığını kapatmaya yönelik çalışmalar 
yapmaya devam ediyor.

Şu anda Konya 3. Organize Sanayi Bölgesi’nde 40 bin 
metrekare fabrika alanı, 20 bin metrekare kapalı alanda 
üretimler sürüyor.

Metal sac ürünlerin kullanıldığı, beyaz eşya imalatı, 
otomotiv ve yan sanayi, savunma sanayi, silah sanayi, 
zırh plakaları imalatı, gemi yapımı, raylı sistemler, 
mobilya, dekorasyon, metal ev eşyaları, inşaat sektörü, 
asansör, tarım makineleri, çanak anten sistemleri, 
petro-gaz sektörü, yalıtım, mutfak eşyaları, catering 
– gastro ekipmanları, karoser ve ekipmanları imalatı, 
hububat siloları, modüler su depoları, iş makineleri, 
uzay ve havacılık gibi geniş bir endüstri yelpazesine sac 
işlemeye ve metal tozları ile mineralleri sıkıştırmaya 
yönelik pres makineleri hizmet veriyor.
Yüksek teknolojili, çok eksenli CNC işleme 
makinelerinin yanında 2017 yılında devreye aldıkları 
robotlu kaynak sistemi ve yeni nesil CNC tezgâhlar ile 

Savunmanın KOBİ’leri
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NAMLUYU DOĞRULTMAK İÇİN  
ÖZEL TEZGAH

üretim kapasitesi ve kalitesini arttırdıklarını söyleyen Elmalı 
Makina’nın Genel Müdürü Emrah Elmalı, sözlerine şu şekilde 
devam etti:

Yatırım İhtiyaçlarını Tek Elden Karşılıyoruz

Özel çözüm makineler ile tercih edilen bir marka haline 
gelmeyi başardık. Elmalı Makina, piyasadaki benzer 
firmalardan farklı olarak hem mekanik hem de hidrolik 
presler üretimi yapıyor olmanın avantajı ile sac işleme 
alanında yatırım yapmak isteyen firmaların tüm ihtiyaçlarını 
tek elden karşılamanın başarısını yaşıyor. Standart presler 
yanında, müşterilerinin ihtiyacına göre özel üretim de yapan 
firma yüksek hassasiyetli makineler konusunda dünyanın en 
gelişmiş firmaları ile yarışabilir hale geldi.

100’den Fazla Ülkeye İhracat

Hidrolik ve mekanik pres makinesini 100’den fazla ülkeye 
ihracını yapan Elmalı Makina’nın bu makineleri otomotiv, 
kamyon, otobüs, iş makineleri imalatı, tarım makineleri 
imalatı, gemi imalatı, inşaat, dekorasyon, ev eşyaları, beyaz 
eşya, madencilik ve altyapı sanayileri yanında haberleşme, 
uzay, havacılık ve savunma sanayi gibi stratejik öneme 
sahip sanayi dallarında sac işlemeden, SMC, kompozit 
şekillendirmeye kadar çok çeşitli üretim faaliyetlerinde 
kullanıyor.

Firma 2022 yılı itibariyle; ABD, Almanya, Portekiz, İspanya, 
İsrail, Azerbaycan, Polonya, Ukrayna, Romanya, Fas, 
Kırgızistan, Lübnan, Macaristan, Kazakistan, Slovakya, 
Bahreyn ve İsviçre başta olmak üzere 100’den fazla ülkeye 
ihracat yapma başarısı gösterdi.

2023 Hedeflerine Emin Adımlarla İlerliyoruz

Ürettiğimiz presleri kullananlar arasında yerli ve milli 
savunma sanayisinde hizmet eden firmalar var. Bunun 
yanında Boeing uçak motorlarına parça yapan firmalar da 
var. Türkiye için yeni bir teknoloji olan hidroforming pres 
üretimi konusunda, Selçuk Üniversitesi Makine Mühendisliği 
Bölümü iş birliği ve TÜBİTAK desteği ile çalışmalar yapılıyor. 
Türkiye’nin ilk hidroforming pres üreticisi olma yolunda 
ticarileştirme faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Metal sacın 
olduğu her sektöre, ürün ve üretim yöntemlerine uygun 
tasarlanmış makineler ile hizmet vererek önceki yıl teslim 
edilen 2 bin tonluk hidrolik presten sonra bu yıl 2 bin 
500 ton presleme kapasiteli presin üretimini tamamladık. 
Ülkemiz ekonomisinin döviz ihtiyacını dikkate alarak 
üretim olmazsa ihracatın da olmayacağını, istikrar da 

olmayacağını görüyoruz. Üretimsiz ve ihracatsız bir ekonomi, 
ticaret ve hizmet sektörü ile gelişemez. Biz Elmalı Makina 
olarak Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşması doğrultusunda 
üzerimize düşeni yapmak için çalışıyoruz. 

Öte yandan Kasım ayında Almanya’da BlechExpo, ABD’de 
FabTech fuarlarına katıldıkları bilgisini veren Emrah Elmalı, 
Türkiye’de yapılan mekanik presler ile hidrolik presleri en iyi 
şekilde tanıttıklarını söyledi.

Büyüme Serüveninde KOSGEB

Elmalı Makina, üretirken aynı zamanda büyümeyi KOSGEB’le 
yapıyor. Endüstriyel Uygulama Destek Programı, KOBİGEL- 
KOBİ Gelişim Destek Programı, Genel Destek Programları ve 
İşletme Geliştirme Destek Programı başarı ile tamamlayarak 
üretim aşamasında büyük ivme kazandı.

Aktif olarak devam eden “İhracatta Yeni Pazarların 
Oluşturulması” projesi ile Yurt Dışı Pazar Destek Programı’ndan 
yararlanmaya devam ediyor. Proje ile mevcut ihracat 
faaliyetlerini ve firmanın döviz girdisini arttırma imkânı elde 
ediyor.
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Evrensel Senfoni Sağlık Bahçesi, 
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri 
Bölümü Radyoloji Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yelda 
Özsunar tarafından 2020 yılında 
KOSGEB’den Ar-Ge ve İnovasyon 
Destek Programı’yla kuruldu. Bunun 
yanında kuruluş, kira, istihdam, 
patent ve cihaz, sarf malzemesi 
gibi çok sayıda destekler de alan 
Prof. Özsunar, KOSGEB destekleriyle 
bilimsel çalışmalarını sürdürmeye 
devam ediyor.

Ar-Ge Firması
Üniversitenin teknokent 
yerleşkesinde araştırma ve 
geliştirme amaçlı kurulan 
biyoteknoloji firması olan Evrensel 
Senfoni’de, fitokimyasallardan elde 
edilen ürünlerin farklı formlarda 
deney hayvanları ve insanlarda 
kullanımıyla ilgili deneysel 
araştırmalar gerçekleştiriliyor. Firma 
aynı zamanda ilaç sektöründeki 
çalışmalarını yürütmeye devam 
ediyor.

Botaniğin Sağlıkla Uyumu
Uzun yıllardır radyolog, 
akademisyen, yazar ve araştırmacı 
olarak Aydın Adnan Menderes 
Üniversitesi’nde profesör olarak 
çalışan Yelda Özsunar, son yıllarda 
inovasyona ve botaniğe olan 

Kadın girişimcinin Yelda Özsunar’ın kurduğu 
Evrensel Senfoni’de, zeytinyağından MR 
görüntülemede kullanılan kontrast madde ve 
yenilebilir cilt losyonu üretiliyor

merakını, sağlıktaki boşluk ve 
sorunlara doğayla uyumlu çözüm 
bulma isteğiyle birleştirerek Evrensel 
Senfoni’yi kurduğunu söylüyor. 

Neden Evrensel Senfoni?
‘Evrensel Senfoni’, toplumda bilimi 
sevdirmek ve sağlık konusunda 
farkındalık yaratmak olan popüler 
bilim kitabının adı. Bu kavram; 
doğa, bilim ve evrene insanı 
hastalıklardan koruma ve ona kendi 
kendinin doktoru olma konusunda 
yol gösteren, evrendeki tüm 
titreşimlerle birlik ve uyum içinde; 
iyileşme ve tüm canlılarla birlikte 
bütün halinde daha iyi olmayı 
hedefleyen bir sistem ve yöntem 
bütünü. Aynı zamanda sanatı ve 
doğanın olanaklarını da kullanarak 
yararlı olmayı hedefliyor. Yelda 
Özsunar’a göre; ‘Evrensel Senfoni 
Sağlık Bahçesi’ doğanın, emeğin 
ve bilimin egemen olduğu dünya 
bahçesinin adını temsil ediyor. 

Şifalı Bitkiler
Bitki dünyasını her zaman 
çok ilgi çekici ve büyüleyici 
bulan, bu tutkunun ailesinden 
geldiğini söyleyen Özsunar; 
Ar-Ge faaliyetlerini bu zengin 
ve büyülü dünyadan seçtiğini, 
araştırmalarının da kendisi için ayrı 
bir tutku kaynağı olduğuna dikkat 

Bitkilerin Sanayi Yolculuğu
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çekiyor. Aydın’da bol bulunan 
özellikle pigment içeren bitkilerle 
uğraşan Prof. Özsunar, bu bitkilerin 
görüntüleme üzerindeki etkilerini 
inceleyerek hayvan deneyleri ve 
görüntülemesiyle işe yararlıklarını 
araştırıyor.

Danışmanlık Merkezi
Botanik alanda araştırmalar 
yapan Evrensel Senfoni, içerisinde 
iki adet doğal şelalenin olduğu 
Aydın Aşağı Kayacık köyündeki 
rekreasyon alanıyla Kuşadası’ndaki 
danışmanlık merkezinde faaliyet 
gösteriyor. Bir yandan bilimsel 
faaliyetlerini sürdüren firma bir 
yandan da ulusal ve uluslararası 
organizasyonlara başta medikal 
görüntüleme alanında olmak üzere 
danışmanlık hizmeti veriyor. Sağlık 
bakanlığı veri tabanına CRO firması 
olarak kaydolan işletme, aynı 
zamanda klinik araştırmalarda aracı 
kuruluş olarak iş birliği de yapıyor.

Zeytinyağından İki Farklı Şifa
Prof. Dr. Yelda Özsunar, Evrensel 
Senfoni’de Aydın’ın meşhur 
zeytinyağından ürettiği şifalı 
ürünlerin ikisine marka tescili 
aldı. Özsunar, MR görüntülemede 
kullanılan kontrast madde ‘Betavist’ 
ve ciltteki yaraların iyileşmesini 
hızlandıran yenilebilir cilt losyonu 
‘Ozolya’yı üretti. Mide ve bağırsak 
sistemi görüntülemesini Manyetik 
Rezonans görüntülemede zararsız, 
hatta antioksidan ve iyileştirici 

yapabileceği firmalarla iş ortaklığı 
kurarak üretim sürecine destek 
vermeyi hedefliyor.

Alternatif Doğal Çözümler 
Prof. Dr. Yelda Özsunar, 
önümüzdeki yıllarda özellikle 
görüntüleme alanındaki eksikleri 
tamamlama ve sentetik-kimyasal 
ürünlere alternatif doğal ürünler 
sunma sürecine devam etmek 
istiyor. Doğadan yararlanarak zarar 
vermeden insan hastalıklarının 
tanınması, görüntülenmesi ve 
iyileştirilmesi konusunda sağlık 
sektörüne güncel ve sürdürülebilir 
çözümler sunmayı hedefleyen 
kadın girişimci,  aynı zamanda 
koruyucu sağlık hizmetlerini 
kişiselleştirilmiş tıp kapsamında 
desteklemeyi planlıyor.

Prof. Dr. Yelda Özsunar, Evrensel Senfoni’de Aydın’ın 
meşhur zeytinyağından ürettiği şifalı ürünlerin ikisine 
marka tescili aldı.

özelliği olan ‘Betavist’ adlı ürün 
özellikle kobaylarda çok iyi sonuçlar 
alınmasını sağlıyor. ‘Ozolya’ isimli 
ürünse cilt koruyucu ve iyileştirici 
özellikleriyle cilt sağlığı açısından 
fare deneylerinde yararlı etki 
gösteriyor. Betavist markası MR 
görüntülemede sağlık sektöründe, 
Ozolya markasıysa yara iyileştirme 
özelliğiyle kozmetik sektöründe 
talep görüyor. Fitokimyasallar ve 
aromatik yağlardan geliştirilen 
doğal bir losyon olan Ozolya’nın 
ticarileşme süreciyse devam ediyor.

Patentli Ürünler
KOSGEB’in proje sürecini başarıyla 
tamamladıktan sonra patent 
aldığı iki farklı ürünün üretime ve 
sağlık sistemine kazandırılması 
süreciyle ilgili görüşmelerini 
sürdüren Özsunar, aynı zamanda 
iş ortakları ve melek yatırımcı 
bulma süreçlerine de devam 
ediyor. Ürünleri henüz doğrudan 
satış aşamasında olmayan 
kadın girişimci, birlikte üretim 
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2010 - 2022 Ar-Ge ve İnovasyon destekleri
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3 Bin 950 İşletme
445 Milyon TL
Yüzde 61,5

Bin 340 İşletme
183 Milyon TL
Yüzde 25

601 İşletme
98 Milyon TL
Yüzde 13,5
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2022 YILI  Ar-Ge ödeme rakamlarına göre  ilk on

2019

1061
İşletme

1066
İşletme

1328
İşletme

1467
İşletme

2020 2021 2022

68 Milyon TL

67.5 Milyon TL

106 Milyon TL
194 Milyon TL

Son Dört YILIN  Ar-Ge Gerçekleşme Rakamları

İSTANBUL ANKARA İZMİR EDİRNE KONYA

ADANA KOCAELİ DENİZLİ KAYSERİ ELAZIĞ

36 
MİLYON

420 BİN TL

10 
MİLYON

425 BİN TL

7
MİLYON

610 BİN TL

6
MİLYON

460 BİN TL

6
MİLYON

390 BİN TL

6
MİLYON

336 BİN TL

18 
MİLYON

600 BİN TL

13 
MİLYON

110 BİN TL

12 
MİLYON

20 BİN TL

11
MİLYON

100 BİN TL
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kuruldu fakat pandemi sebebiyle maalesef 2021 Ocak ayına 

kadar faaliyete geçemedik. Riski azaltmak adına bu bir seneyi 

Ar-Ge zamanı olarak değerlendirdik. 2021 yılında yaptığımız 

ürünleri ilk defa piyasaya sürdük. Geri dönüşlerin ve satışların 

iyi olması sebebiyle 2022 yılının Ocak ayında şirketin 

kapasitesi arttırmak amacıyla tekrar yatırım yaptık. 2022 yılı 

ise çok şükür beklediğimiz gibi geçti, bizi üzmedi.

Ürettiğiniz ürünler hakkında bilgi verir misiniz?

Biz EKN Gıda olarak Antalya bölgesindeki otellere ve tatil 

köylerine hazır suşi üretimi yapmaktayız. Otellerin suşi 

üretiminde kullanacağı ürünler vermek yerine direk büfelerine 

koyabileceği hazır, sarılmış ve isteğe bağlı olarak kesilmiş 

bitmiş ürün çeşitleri teslim ediyoruz. Ürünlerimizi tamamen 

makineler ile ürettiğimiz için el temasını minimuma indiriyor, 

hep aynı standartta ve kalitede bir ürün- hizmet anlayışı 

sunuyoruz. Her gün sabah 6’da üretime başlıyoruz, taze taze 

ürünü üretiyoruz. 

Öğleden sonra soğuk zinciri bozmadan otellerin açık büfesine 

teslim ediyoruz. Seri üretimde bile aynı tat ve lezzetle suşi 

üretiyoruz. Aktif olarak 40’a yakın otel ve 20’den fazla 

ürün çeşidiyle otellerin suşi büfelerini tarafımızca kuruyor 

Genç Girişimci 
Antalya’ya Suşi Üretiyor

Öğrenim hayatını Koç Üniversitesi’nin İşletme Bölümü’nde 

tamamladıktan sonra Antalya’ya dönerek turizm 

sektöründe faaliyet göstermek için kolları sıvayan Ayhan 

Efe Ekmen, Sushimate markasıyla KOSGEB desteğinden 

yararlanarak suşi üretim fabrikasını açtı. 2021 yılında da 

destekler sayesinde yurt dışından suşi yapma makineleri 

getirterek Antalya Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 

fabrikasında üretim yapmaya başladı. Hedefinin daha çok 

kişiye istihdam sağlamak ve yurt dışı pazarına açılmak 

olduğunu söyleyen Ekmen’in başarı öyküsüne göz atalım:

Biraz kendinizden bahseder misiniz?

29 yaşındayım, Koç Üniversitesi İşletme Fakültesi’ni 

bitirdim. Üniversite devam ederken kendimi geliştirmek 

amacıyla yurt dışı ve yurt içi birçok şirkette yarı zamanlı 

olarak iş geliştirme ve finansman üzerine yarı/tam zamanlı 

olarak çalıştım. Çocukluğumdan beri turizm sektörü ile 

ilgili bir iş yapmak istediğim için 2018 Ağustos ayında 

Antalya’ya geri döndüm.

İşletmenizin kuruluşundan bugüne kadar olan 

süreçlerini anlatır mısınız?

EKN Gıda ( Sushimate ) 2020 Ocak ayında tarafımca 

İcat Çıkaran Gençler

Sushimate markasıyla Antalya’da 
işletmesini kuran genç girişimci 
Ayhan Efe Ekmen, birçok otel ve 
restorana hizmet verdiği suşi 
üretim fabrikasında 22 kişiye 
istihdam sağlıyor
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istinaden bütün dikkatimi bu işe vermiş bulunmaktayım. Aklımda 

farklı projeler tabii ki var ama Sushimate markasını hak ettiği 

noktaya getirene kadar diğer projeleri biraz daha geri planda 

tutmayı hedefliyorum. 

Küçük işletmelere ve girişimci adaylarına 

tavsiyeleriniz nelerdir?

Benim kişisel olarak genç girişimcilere tavsiyem; eğer 

hayallerinde bir veya birden fazla iş fikri varsa çok 

geç olmadan bir karar verip denemeleridir. Tabii ki 

her akla gelen iş fikri başarılı olmayacak fakat 

riskleri ölçtükten sonra ne kadar erken başlanırsa, 

girişimin tutmaması noktasında hayatlarına 

devam etmeleri ya da tekrar farklı bir şeyler 

denemeleri daha kolay olacaktır. 

,  

ve müşteri memnuniyetini arttırıyoruz. 

Kurduğumuz işle 22 kişiye istihdam sağladık 

ve önümüzdeki yıl sayıyı 35-40’a çıkarmak 

istiyoruz.

Yurt içi ve varsa yurt dışı pazarındaki 

yeriniz ile ilgili bilgi verir misiniz? 

Yurt içinde ağırlıklı olarak Antalya 

bölgesindeki 5 yıldızlı oteller ve siparişler 

üzerine restoranlar ile de çalışıyoruz. 

Geliştirmekte olduğumuz birkaç ürün grubu 

ile perakende satış noktalarına da ulaşmayı 

hedeflemekteyiz. Hali hazırda yurt dışı 

satışımız bulunmuyor. Fakat ilerideki yıllarda 

ürünlerimizi yurt dışına da ulaştırmayı 

hedefliyoruz.

Devlet desteklerinden ne şekilde ve 

hangi kurumlardan faydalandınız?

Bir genç girişimci olarak başta KOSGEB 

olmak üzerine birkaç farklı devlet 

desteğinden yararlanıyoruz. Sigorta 

teşviklerinden de yararlanarak bünyemizde 

yarattığımız istihdamı arttırmaya çalışıyoruz.

Almış olduğunuz KOSGEB destekleri 

nelerdir? Bu destekler  işletmenize 

ne gibi katkılar sağladı?

Şirketin ilk kuruluşunda KOSGEB’in Kuruluş 

Desteği’nden yararlandık. 2021 yılında ilk 

makine yatırımımızı yaparken İleri Girişimci 

Destek programıyla beraber makine desteği 

ve buna ek olarak bazı KOSGEB tarafından 

sağlanan teşviklerinden yararlandık. Hiç 

şüphesiz ki bir yatırım yaparken ilk dikkat 

edilmesi gereken nokta yatırımın nasıl 

finanse edileceğidir. Bu noktada KOSGEB 

destekleri bizi bu yatırımı yapmaya 

teşvik etmekle kalmadı, hayallerimi 

gerçekleştirmemde de çok büyük desteği 

oldu. Bu nedenle KOSGEB’e desteklerinden 

dolayı çok teşekkür ederim.

Gelecekteki yapacağınız projeleriniz 

hakkında kısaca bilgi verir misiniz? 

Bu projeler ile neyi amaçlıyorsunuz? 

Projeler hangi aşamada?

Şu anda ilk önceliğim Sushimate markasını 

hayal ettiğim noktaya getirmek. Buna 

“Şirketin ilk kuru-
luşunda KOSGEB’in 
Kuruluş Desteği’nden 
yararlandık. 2021 
yılında ilk makine 
yatırımımızı yaparken 
İleri Girişimci Destek 
programıyla beraber 
makine desteği ve 
buna ek olarak bazı 
KOSGEB tarafından 
sağlanan teşviklerin-
den yararlandık. ”
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Oyun ve Yazılım Geliştirenler

Enerji VerimliliğineEnerji Verimliliğine 
Dijital Çözümler

Soliner Bilgi Teknolojileri, enerji izleme ve veri 
işleme çözümlerinde müşterilerinin ihtiyaçları 
doğrultusunda işletmelerin tüm enerji akışlarını, 
tüketimlerini, cihazlarının anlık performansını 
raporlayarak ve tüm verileri işleyerek 
işletmelerin geleceğine dair projeler hazırlıyor. 25 
yıllık tecrübeli ekibi ve şekillenmiş son teknoloji 
yüzde 100 yerli, patentli yazılımsal çözümleri ile 
müşterilerinin ihtiyaç ve taleplerine en uygun 
çözümleri üretiyor.

Enerji Verimliliğine Yazılım Desteği

2019 yılında Ar-Ge ve İnovasyon Destek 
Programı desteği alarak endüstriyel yazılım 
alanında yabancı menşeili ürünler ile 
rekabet edebilecek boyuta gelen “Observer” 
uygulamasının ilk adımını atan Soliner Bilgi 
Teknolojileri,  dışa bağımlılığın azalması 
konusunda göstermiş olduğu hassasiyet 
sonucunda Observer Enerji İzleme ve Yönetim 
Sistemi altyapısı ile ülkemizde IoT alanında 
hizmet veren ilk firma oldu. 

Soliner Bilgi Teknolojileri, deneyimli yazılım 
ekibiyle tasarladığı ve her işletmeye özel 
çözümler sunan yazılımları ile veri izleme ve 
işlemeye yönelik çözümler sunuyor
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Firma, enerji verimliliği üzerine çalışmaları gün 
geçtikçe hız kazanan ve uygulamalarını endüstriyel 
piyasanın ihtiyacına yönelik geliştirmeye devam 
ediyor. İşletme Geliştirme Destek Programı ve Mikro 
ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı ile yurt 
içinde başarısını arttırırken Yurt Dışı Pazar Destek 
Programı’ndan da yararlanarak yurt dışına da aynı 
başarıyı taşımak için gayret gösteriyor.

Observer Sistemi İşletmeleri Geleceğe 

Hazırlıyor

Soliner’in yazılım ekibinin 25 yılı aşan deneyimi ve üç 
yılı aşan çalışması sonucu ortaya çıkardığı ‘Observer’ 
sistemi ile geleceğin en önemli işlemlerinden birisi 
olması beklenen veri işleme teknolojisi sayesinde 
işletmeler geleceğe bugünden hazırlanıyor. Enerji 
verimliliği hedefi olan kurumlarda sistemin anlık 
olarak izlenerek verimlilik potansiyelini taşıyan 
noktaların tespit edilmesini sağlamak için geliştirilen 
bir çözüm olan Observer sistemi ile basınç ve 
buhar maliyetleri, spesifik enerji tüketimi ve zarar 
hesaplanması, maliyetlerdeki anlık değişimler takip 
edilerek notifikasyon altyapısı ile bilgilendirmesi 
yapılabiliyor. Toplanan veri ile geçmişe yönelik analiz 
elde edilerek yeni verimlilik noktaları bulunabilirken; 
mevsimsel, vardiya, cihaz, marka veya lokasyon 
bazlı karşılaştırmalar ve incelemeler yapılabiliyor. 
Observer ile işletmeler enerji verimliliğini takip ederek 
enerji performansının iyileştirilmesi için gerekli olan 
geliştirmeleri öğrenip ISO 50001 Enerji Yönetim 
Standardı’na sahip olabiliyor.

Konutlar, ticari binalar, endüstriyel tesisler ve 
yenilenebilir enerji santralleri için bulut tabanlı enerji 
iş zekâsı çözümleri de sunan IoT uygulaması Observer, 
sunduğu veri analizi hizmetleriyle fabrikaların ve 
tesislerin önemli ölçüde enerji tasarrufu yapmalarına 
aracılık ediyor.

BT Hizmetleri Kiralama ile Ölçeklenebilir 

Maliyetler

Soliner Bilgi Teknolojileri, sektörün sürekli veya 
dönemsel olarak büyüyen BT operasyonlarını 
karşılayabilecek hizmetleri dış kaynak olarak elde 

edebilmelerini sağlayarak onların daha çevik ve verimli 
yapılara dönüşmesini hedefliyor. L1 seviyesinde Managed 
Service Hizmeti - L2 seviyesinde Managed Service 
Hizmeti - L2 seviyesinde DB Management Dış Kaynak - L2 
seviyesinde Application Management Dış Kaynak Hizmeti 
- L2 seviyesinde System Management Dış Kaynak Hizmeti 
konularında kullanılan bilgi ve teknoloji altyapılarının, 
standartlara uygun şekilde sorunsuz çalışmasını sağlayarak 
müşteri memnuniyeti ve verimliliği arttırıyor.

Herhangi bir BT hizmetinin Soliner tarafından yönetilmesi 
ve desteğinin verilmesini içeren kiralama hizmetleri ile 
işletmelerin sermaye harcamaları yerine, operasyon giderleri 
ağırlıklı bir yapıya ulaşmalarını sağlanarak ölçeklenebilir 
maliyetlere kavuşan kurumlarda hizmet kalitesi artarken 
tasarruf da kolaylaşıyor.

Sistem Yönetim Hizmetleri ile Sorunlar Çözülüyor

Soliner Bilgi Teknolojileri, birlikte çalıştığı kurumların 
altyapısında bulunan sunucu sistemlerinin ve iş süreçlerinde 
kullanılacak ağ yapısını tasarlarken, oluşabilecek donanım 
ve yazılım sorunlarının tespiti ve engellenmesini sağlayan 
(yapılandırma ve danışmanlık kurulum, konfigürasyon 
ve entegrasyon, bakım ve onarım, problem çözme ve 
denetleme gibi)  geniş bir yelpazede sistem yönetim 
hizmetleri sunuyor.

Gelecek Nesillere Endüstriyel Yazılım

Enerji tüketen sistemleri ve bu sistemlerin tüketimlerini 
etkileyen faktörleri izleyip sonuç çıkarmak ve sürekli 
iyileştirme çalışmalarına destek sağlamak için enerji izleme 
sistemlerinin kurulmasını ihtiyaç olarak gören Soliner Bilgi 
Sistemleri, 2020 yılında 23’üncüsü düzenlenen “İlk 500 
Bilişim Şirketi” araştırması sonucunda Sektörel Yazılım Enerji 
kategorisinde 5’inci oldu.

Soliner Bilgi Teknolojileri, ekonomik büyüme ve sosyal 
kalkınma hedeflerinin sürdürülebilirliği ile doğrudan 
ilişkili olması, toplam sera gazı salımlarının azaltılmasında 
oynadığı kilit rol nedeniyle enerji verimliliği politikalarını 
hassasiyetle ele alınması gereken alanların başında görüyor. 
Tasarruf elde etme ve verimliliği arttırmak amacıyla 
tüketilen enerjinin azaltılması sürecinde enerji kullanımını 
gerçek zamanlı 7 / 24 takip ederek projelerine devam ediyor.

Soliner Bilgi Teknolojileri, deneyimli yazılım 
ekibiyle tasarladığı ve her işletmeye özel 
çözümler sunan yazılımları ile veri izleme ve 
işlemeye yönelik çözümler sunuyor

332023 OCAK



Ar-Ge ve İnovasyon Programı 
Değerlendirme Çalışması

Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinin artması teknolojik 
ilerlemeye, teknolojik ilerleme ise ülkenin rekabet gücünün 
artmasına ve istikrarlı büyümeye yol açmaktadır. Birçok 
akademik çalışma ile Ar-Ge faaliyetleri ile ekonomik büyüme 
arasındaki pozitif ilişki ortaya koyulmuştur. Dolayısıyla Ar-
Ge ve inovasyon faaliyetlerinin desteklenmesi hükümetler 
açısından sürdürülebilir kalkınmanın anahtarı olarak 
görülmektedir. 

Diğer taraftan yeni fikirler geliştirme ve uygulama açısından 
yüksek potansiyele sahip KOBİ ve girişimciler, Ar-Ge 
faaliyetlerinin yüksek maliyet ve riskler içermesi nedeniyle 
söz konusu faaliyetleri yürütme konusunda çekingen 
davranabilmektedir. 

Bu sorunun çözümüne yönelik geliştirilen ve uygulanan 
programlar ülkelerin Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarının KOBİ’ler 
tarafından yaygınlaştırılmasını sağlamaktadır.

KOSGEB, kurulduğu günden itibaren verdiği destekler ve 
yürüttüğü faaliyetlerle ülkemizde KOBİ’ler düzeyinde Ar-Ge ve 
inovasyon kültürünün oluşması ve yaygınlaşması açısından 
önemli görevler üstlenmiştir. Öncelikle üniversitelerle iş 
birliği yaparak kurduğu TEKMER’lerde, sonrasında genişleyen 

hizmet ağıyla ülke sathında binlerce Ar-Ge ve inovasyon 
projesine destek sağlanmıştır. 2010 Yılına gelindiğinde, “Bilim 
ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve 
girişimcilerin geliştirilmesi, yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya 
hizmet üretilmesi” amacıyla Ar-Ge ve İnovasyon Programı 
uygulamaya alınmıştır. 2020 yılına kadar başvuru alınan 

program kapsamında inovatif fikre sahip işletme ve 
girişimcilere, projelerinin kurul tarafından kabul edilmesi 
halinde 532 bin TL’ye   kadar destek verilmiştir.

Bilgi Yönetimi ve Karar Destek Dairesi tarafından 
programa yönelik yürütülen değerlendirme çalışması 2022 
yılının Ekim ayı içerisinde tamamlanmıştır. Çalışmaya 
ilişkin raporun hazırlık sürecinde KOSGEB idari kayıtları 
ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından alınan çeşitli 

kayıtlar bir arada kullanılmıştır. Ayrıca saha araştırması 
kapsamında anket ve görüşme yöntemleri aracılığıyla 
veriler toplanmış olup çalışmada, desteklenen diğer işletme 
ve girişimcilere göre daha yüksek performans gösteren 
başarılı bazı yararlanıcıların başarı hikâyelerine de yer 
verilmiştir.

KOSGEB’in geniş hizmet ağına sahip ve KOBİ’ler ile 
girişimcilerin doğrudan iletişim kurabileceği bir kuruluş 
olması nedeniyle program ülke geneline yaygın bir 
uygulama alanı bulmuştur. Uygulanan program bu noktada 
önemli bir ihtiyacı karşılamış, ölçeksel, bölgesel, sektörel ve 
teknoloji seviyesi düzeyinde bütün kesimler programa ilgi 
göstermiştir.

Program kapsamında 896’sı girişimci, 4 bin 93’ü işletme 
olmak üzere toplam 4 bin 989 yararlanıcının 5 bin 
576 projesi desteklenmiştir. Başvuru yapılan projelerin 
girişimcilerde yüzde 26’sı, işletmelerde yüzde 31’i 
desteklenerek yararlanıcılara; 36 milyon TL’si geri ödemeli, 
465 milyon TL’si geri ödemesiz olmak üzere toplam 501 
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milyon TL ödeme yapılmıştır. Desteğin yüzde 62’si makine-
teçhizat, donanım, ham madde, yazılım ve hizmet alımı 
giderleri, yüzde 29’u ise personel giderleri için verilmiştir.

 Projelerin yüzde 87’si başarıyla tamamlanmıştır. 
Ayrıca projesi kurul tarafından kabul edilen girişimci ve 
işletmelerden talep edenlere TEKMER’lerde ücretsiz işlik 
tahsis edilmiş, işlik tahsis edilmeyenler için ise kira desteği 
verilmiştir. Bu kapsamda 500’ün üzerinde yararlanıcıya 
yaklaşık 18 bin metrekare işlik, 9 bin ay süreyle tahsis 
edilmiştir.

2021 yılının Aralık ayı itibariyle desteklenen işletmelerin 
yüzde 89,5’inin, girişimcilerin ise yüzde 89’unun faal 
durumda bulunduğu tespit edilmiştir. Ayrıca programdan 
yararlanan işletme ve girişimcilerin hayatta kalma 
oranlarının programa başvurmasına rağmen destek 
almayanlara göre daha yüksek olduğu görülmüştür.

Desteklenen projeler aracılığıyla 7 bin 485 personelin istihdam 
edilmesi sağlanmış, söz konusu personelin yüzde 19,3’ünün 2021 
yılının Kasım ayı itibariyle ilgili yararlanıcıda çalışmaya devam 
ettiği tespit edilmiştir. 

Destek kapsamında istihdam edilen personelin yüzde 58’inin yeni 
istihdam olması, programın istihdam oluşturma potansiyelini 
göstermektedir. Ayrıca saha araştırması kapsamında uygulanan 
ankete katılan yararlanıcıların yüzde 68,5’i de programın Ar-Ge 
personeli istihdamını artırdığını belirtmiştir.

125’i girişimci olmak üzere toplam bin 051 yararlanıcının ilk defa 

program başlangıç yılından itibaren yurt dışı satış yapmaya 
başladığı ve bunların program başlangıç yılı ve sonrasında 
7,7 milyar TL tutarında yurt dışı satış gerçekleştirdiği tespit 
edilmiştir. İlk kez yurt dışı satış yapan bu yararlanıcılar her 1 
TL destek karşılığında 68 TL yurt dışı satış yapmışlardır. 

Program kapsamında işletmesini kuran 896 girişimciye 90,5 
milyon TL destek verilirken (3 milyon TL’si geri ödemeli) 
söz konusu girişimcilerden 125’i yurt dışı satış yapmaya 
başlayarak 641,4 milyon TL yurt dışı satış gerçekleştirmiştir. 

Dolayısıyla ilk kez yurt dışı satış yapan girişimciler 
KOSGEB’in program kapsamında tüm girişimcilere ödediği 
desteğin 7 katı yurt dışı satış yapmıştır.

Yararlanıcılarda gözlenen olumlu değişimlerin ne kadarının 
programdan kaynaklandığını tahmin edebilmek amacıyla 
yararlanıcılar ile programdan yararlanmayan işletme ve 
girişimciler karşılaştırılmıştır. 

Etki analizi sonuçlarına göre yurt içi satışlar, net satış 
hasılatı ve çalışan sayısı bakımından destekten sonraki 
yıllarda desteğin pozitif etkisi istatistiki olarak anlamlı 
bulunmuştur. 

Programdan önce yurt dışı satış yapan işletmelerin program 
başlangıç yılından itibaren yaptıkları yurt dışı satışlar da 
eklendiğinde her 1 TL destek karşılığında 158 TL yurt dışı 
satış yapıldığını söylemek mümkündür.
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 1 Destek üst limiti 2015 yılında yapılan revizyon ile 750 bin TL’ye çıkarılmıştır.

Buna göre; 

• Desteklenen işletmelerin yurt içi satışlarındaki artış 
desteklenmeyen işletmelerden; programdan bir yıl 
sonra yüzde 44,1, iki yıl sonra yüzde 49,1, üç yıl 
sonra yüzde 46,8 ve dört yıl sonra yüzde 63,5 daha 
fazla,

• Desteklenen işletmelerin net satış hasılatındaki 
artış desteklenmeyen işletmelerden; programdan bir 
yıl sonra yüzde 53, iki yıl sonra yüzde 53,5, üç yıl 
sonra yüzde 49,2, dört yıl sonra yüzde 81,2 ve beş 
yıl sonra yüzde 72,4 daha fazla, 

• Desteklenen işletmelerin çalışan sayısındaki artış 
desteklenmeyen işletmelerden; programdan bir yıl 
sonra yüzde 15,8, iki yıl sonra yüzde 14,1, üç yıl 
sonra yüzde 9,8 ve dört yıl sonra yüzde 17,3 daha 
fazla olduğu tespit edilmiştir.

• 
Programa taraf tüm kesimlerin programın işleyişine 
ilişkin görüşlerini detaylı olarak alabilmek için 
yürütülen saha araştırmasının ilk aşaması kapsamında 
yararlanıcılar ile programa başvuran ancak destek 
almayan/alamayan girişimci ve işletmelere, programa 
ilişkin memnuniyet düzeylerini ve muhtemel sorun 
alanlarını tespit etmek amacıyla anket uygulanmıştır.

Anket sonuçlarına göre, işletmelerin yüzde 38’inin, 
girişimcilerin ise yüzde 71’inin ilk defa program 
kapsamında Ar-Ge ve inovasyon projesi yürüttüğü ve 
programa ilişkin genel memnuniyet seviyelerinin yüzde 
80’in üzerinde olduğu görülmüştür. 

Ayrıca yararlanıcılar programın; Ar-Ge ve inovasyon 
becerilerini, Ar-Ge ve inovasyon harcamalarını, Ar-Ge 
personeli istihdamını, rekabet gücünü, ürün/yenilik 
çeşitliliğini ve koruma alına alınan ürün/yenilik sayısını 
artırma, üretim maliyetlerini ise düşürme konularında 
fayda sağladığı kanaatindedir. 

Anket analizinden elde edilen diğer bir sonuç ise 
program ve destek üst limitlerinin özellikle programın 
uygulama döneminin sonlarına doğru yetersiz 
bulunması olmuştur. Memnuniyetin nispeten düşük 
olduğu konu ise kurul kararlarına ilişkin olmuştur.

Saha araştırmasının ikinci aşamasında anket, idari 
kayıtlar ve doküman incelemelerinden elde edilen 

bulguların derinlemesine incelenmesi ve açıklanabilmesi 
için programa taraf tüm kesimler ile toplam 47,5 saat 
süren 73 görüşme gerçekleştirilmiştir. Böylece farklı 
görev ve pozisyonlardaki kişilerin programa bakış 
açılarının ortaya çıkarılması, her bir gruptan programın 
farklı süreçleri hakkında derinlemesine bilgi alınması 
amaçlanmıştır. 

Gerçekleştirilen görüşmelerde öne çıkan en önemli 
hususlar; zamanla yetersiz hale geldiği düşünülen 
destek üst limitleri, KOSGEB dışı kurul üyelerinin proje 
değerlendirme konusundaki yetkinlikleri, kurullarda 
proje çıktısına yönelik pazar değerlendirmesine 
yeterince önem verilmemesi ve proje sonrası izleme 
sürecinin sağlıklı yapılmamasına yönelik eleştiriler 
olmuştur.

Programın katkısallığı hem gerçekleştirilen görüşmeler 
hem de yapılan anket kapsamında incelenmiştir. 
Anket sonuçlarına göre hem girişimciler (yüzde 41,6) 
hem de işletmeler (yüzde 51) açısından programın 
kısmi katkısallığının yüksek olduğu görülmüştür. 
Diğer taraftan destek olmasaydı proje çalışmalarına 
başlamayacağını ifade eden girişimcilerin oranının 
işletmelere göre daha yüksek olduğu görülmüştür 
(yüzde 32,5’e yüzde 13,1). 

Genel olarak bakıldığında ise programın, her 4 
girişimciden 3’ünün işletme kurma kararına katkısı 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yapılan görüşmelerde 
de işletmelerin büyük kısmı programın kendilerini 
cesaretlendirdiğini ifade ederken girişimciler ise işletme 
kurmalarında programın önemli bir motivasyon unsuru 
olduğunu belirtmiştir.

Sonuç olarak programla ilgili genel bir değerlendirme 
yapıldığında, yürürlükte olduğu dönemde programın; 
ülkemizdeki Ar-Ge ve inovasyona yönelik destekler 
arasında önemli bir yere sahip olduğu ve KOBİ’ler ile 
girişimcilerde Ar-Ge ve inovasyon kültürünün oluşması 
ve yaygınlaşmasına katkı sağladığı görülmüştür.

Çalışmaya ilişkin özet rapora KOSGEB internet 
sayfasındaki “KURUMSAL” sekmesinin “Rapor 
ve İstatistikler” bölümündeki “Destek Programı 
Değerlendirme Raporları”ndan ulaşılabilmektedir.
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YURT DIŞI HIZLANDIRICI 
DESTEK PROGRAMI

Yenilikçi işletmeler

Yerli teknoloji yoğun başlangıç 

işletmeleri

Teknogirişimler

 İşletmelere 

50 Bin Dolara kadar

Düzenleyici kuruluşlara 

25 Bin Dolara varan

Geri ödemesiz

www.kosgeb.gov.tr ONLINE BAŞVURU 444 1 567
kosgeb

Ulaşım KonaklamaDanışmanlık Günlük 
Harcama

Hangi Giderler?

Gerçekleşme Belgesi ve 
Destek Oranı YOK!

Hem Bireysel Hem Organizasyon 
Kapsamında katılım imkanı

   Fiziksel
  Sanal
  Hibrit

Hızlandırıcı Programları

Kimler Düzenleyebilir?
 TEKMER İşletici Kuruluşları

 TGB Yönetici Şirketleri

TTO’lar

KOSGEB Birimleri

Firmalar

372023 OCAK



Endüstriyel Uygulama Programı 
Değerlendirmesi

Kuruluşundan bu yana Ar-Ge ve inovasyon projelerini 
destekleyen KOSGEB, söz konusu projeler kapsamında ortaya 
çıkan çıktıların ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla 2010 
yılında Endüstriyel Uygulama Programı’nı yürürlüğe almıştır. 
Program ile “Yeni bir ürün/hizmetin; üretilmesi, kalitesinin 
artırılması, maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin 
uygulamaya alınması, ürün veya süreçlerinin pazara uygun 
biçimde ticarileştirilmesi amacıyla hazırlanan projelere” 
destek sağlanmıştır.

Ticarileşme maliyetlerinin yüksek olduğu bir ortamda 
özellikle mikro işletmelerin ve girişimcilerin yenilikçi 
fikirlerinin piyasada karşılığını bulabilmesi noktasında 
Endüstriyel Uygulama Programı önemli bir ihtiyacı 
karşılamıştır. Parlak bir fikrin Ar-Ge ve inovasyon çalışmasına 
konu olması, söz konusu çalışmalar sonucu ortaya çıkan 
çıktıların ise ticarileştirilmesiyle elde edilen kazançların yeni 

Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarını finanse etmesine dayanan 
döngüde ticarileşme aşaması, sürecin sürdürülebilirliğinin 
sağlanmasında ve dolayısıyla ülkelerin kalkınmasında önemli 
bir rol oynamaktadır.

2020 yılı son çeyreğinde Bilgi Yönetimi ve Karar Destek 
Dairesi tarafından başlanan değerlendirme çalışması, dünya 
ile birlikte ülkemizde de etkisini gösteren pandemi nedeniyle 
2022 yılının Temmuz ayında tamamlanmıştır. Çalışmaya 
ilişkin raporun hazırlık sürecinde KOSGEB idari kayıtları ile 
diğer kamu, kurum ve kuruluşlarından alınan çeşitli kayıtlar 
bir arada kullanılmıştır. Ayrıca saha araştırması kapsamında 
anket ve görüşme yöntemleri aracılığıyla veriler toplanmış 
olup çalışmada, desteklenen diğer işletmelere göre daha 
yüksek performans gösteren başarılı bazı işletme örneklerine 
de yer verilmiştir.

2010-2019 döneminde programdan bin 313 işletme 
yararlanmış ve söz konusu işletmelere yaklaşık 218 milyon TL 
destek sağlanmıştır. Projelerin başarı ile tamamlanma oranı 
yüzde 83,2’dir. Ayrıca destek sağlanan işletmeler tarafından 
projeler kapsamında bin 317 personel istihdam edilmiştir.

Program kapsamında ölçek değişimleri incelendiğinde 
desteklenen işletmelerin yüzde 8,7’sinin destekten bir yıl 
sonra, yüzde 14,6’sının iki yıl sonra ve yüzde 13,4’ünün 
üç yıl sonra ölçeğini büyüttüğü tespit edilmiştir. Benzer bir 
durum yurt dışı satış verileri açısından da söz konusudur. 
Desteklenen işletmelerden 315’i destek yılı ve sonrasında 
yurt dışı satış yapmaya başlamıştır. Söz konusu işletmeler 

tarafından 2020 yılı sonuna kadar 5,1 milyar TL (1,07 milyar 
dolar) yurt dışı satış yapılmıştır.

Programın işletmeler üzerindeki net etkisinin elde 
edilebilmesi amacıyla desteklenen işletmeler, programa 
başvuru yapmasına rağmen desteklenmeyen işletmelerle 
karşılaştırılmıştır. Bu kapsamda desteklenen işletmelerin;

• Yurt dışı satış tutarlarındaki artış desteklenmeyen 
işletmelerden programdan bir yıl sonra yüzde 117, 

• Çalışan sayısındaki artış desteklenmeyen işletmelerden 
programdan bir yıl sonra yüzde 14,5, iki yıl sonra yüzde 
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11,2 ve üç yıl sonra yüzde 10,7 daha fazla olduğu 
görülmüştür.

Programa ilişkin genel memnuniyet seviyelerinin tespit 
edilmesi amacıyla saha araştırmasının ilk aşamasında 
elektronik ortamda bir anket çalışması yürütülmüştür. Anket 
sonucunda programdan genel memnuniyetin yüzde 91,8 
olduğu görülmüştür. 

Ayrıca, programın özellikle ürün çeşitliliği, üretim kapasitesi, 
ürün kalitesine ve yeni ürünler geliştirme becerisine dolaylı 

veya doğrudan katkı sağladığı yararlanıcılar tarafından 
belirtilmiştir. Anket ile ulaşılan bir diğer sonuç ise döviz 
kurlarında yaşanan ani artışlar ve ticarileşmenin maliyetli 
olması nedeniyle destek üst limitlerinin işletmeler tarafından 
yetersiz bulunması olmuştur.

Saha araştırmasının ikinci aşamasında derinlemesine analiz 
yapmak amacıyla programın tasarım ve uygulamasında, 
proje karar ve değerlendirme kurullarında görev alan kişilerle 
ve diğer paydaşlarla toplamda 40 saat süren 53 görüşme 
gerçekleştirilmiştir. Ticarileşme sürecinde işletmelerin en çok 

finansman ve pazarlama sorunları ile yüzleşmek zorunda 
kaldıkları, ticarileştirilecek ürün/hizmetin ortaya çıkarılmadan 
önce pazar araştırması yapmanın ve müşteri ihtiyaçlarını 
isabetli belirlemenin önemi ön plana çıkan sonuçlar olmuştur. 
Ayrıca hem idari kayıtlar hem de saha araştırması ile 
programın işletmelerin rekabet güçlerinin ve pazar paylarının 
artmasına ve dış pazarlara açılmalarına katkı sağladığı 
sonucuna da ulaşılmıştır.

Sonuç itibarıyla Endüstriyel Uygulama Programı’nın 
uygulandığı dönemde işletmelerin ihtiyaç ve beklentilerini 

büyük ölçüde karşıladığı görülmüştür. Ayrıca, saha 
araştırması kapsamında programın kısmi katkısallığının 
yüksek olduğu, işletmelerin yüzde 68,9’unun program 
olmasaydı ticarileşmeyi erteleyeceği, yüzde 14,8’inin ise 
ticarileşmeyi sağlayamayacağı tespit edilmiştir.

Çalışmaya ilişkin özet rapora KOSGEB internet sayfasındaki 
“KURUMSAL” sekmesinin “Rapor ve İstatistikler” 
bölümündeki “Destek Programı Değerlendirme 
Raporları”ndan ulaşılabilmektedir.
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Yerli Üretimle İthalatı Yerli Üretimle İthalatı 
İhracata Çevirdiİhracata Çevirdi

Ar-Ge ile Türkiye’ye Değer Katanlar

Haberleşme, endüstri ve otomotiv sektörlerine 
gömülü elektronik sistem çözümleri sunan      

  Andasis Elektronik’te yüzde yüz yerli ve milli 
teknolojiyle üretim yapılıyor

Kurulduğu 2016 yılından beri uluslararası 
standartlarda elektronik tasarımlar yapan Andasis 
Elektronik, ürettiği yerli cihazlar sayesinde 
haberleşme güvenliğini garanti altına alıyor. Firma, 
sistem ve yazılım tasarımı ile sistem entegrasyonu 
alanlarında uzman kadrosuyla hizmet veriyor. 
İleri düzey tasarım uzmanlığı ve yetenekleriyle ağ 
altyapı cihazları sektöründe küresel devlerle rekabet 
edebilen ürünler üreterek ülke olarak yüzde yüz dışa 
bağımlılığa son veriyor.

Yerli Üretim Cihazlar

Yüzde yüz yerli yazılım ve donanımla farklı 
standartlara uygun ürünlerin üretimini yapan 
Andasis Elektronik, haberleşme alanında elektronik 
cihazlar tasarlıyor. Medya dönüştürücüler, ethernet 
anahtarlayıcı ve yönlendiriciler, erişim noktası 
cihazları, fiber ve bakır çeviriciler, ağ erişim 
denetleyicisi gibi ağ altyapı cihazlarının üretildiği 
firmada, bütün ağ altyapı cihazlarını yönetmek 
üzere ‘ağ yönetim yazılım’ ürünleri de geliştiriliyor. 

Dışa Bağımlılığa Son

Hâlihazırda 100’ün üzerinde çalışanı bulunan firma, 
geliştirme aşamasında olanlarla birlikte 100’ü 
aşkın ürün ve sistemle faaliyetlerini sürdürmeye 
devam ediyor. Yüksek nitelikli mühendislik ekibiyle 
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İstanbul Teknopark’ta tasarım ve üretim 
yapan Andasis Elektronik, ürettiği yerli 
cihazlarla küresel rekabette ülkemizi 
temsil ediyor. Donanım, yazılım, mekanik 
ve sistem tasarımlarını tamamen yerli 
imkânlarla kendi bünyesinde geliştirip 
üreterek, ülke olarak dışa bağımlılığa 
son verip haberleşme güvenliğini garanti 
altına almak için çalışıyor.

İhtiyacı Karşılıyor

Tamamen ülkemizde tasarlanıp üretilen 
yeni nesil ağ altyapı cihazlarıyla, 
teknolojik bakımdan kamu ve özel 
sektörde neredeyse bütün ağ altyapı 
ihtiyaçlarını karşılayabilecek duruma 
gelen Andasis Elektronik, üretim 
kapasitesi ve pazar hacimleri açısından 
da benzer seviyelere gelmek için insan 
kaynağı ve üretim yatırımlarına devam 
ediyor. ASELSAN’ın stratejik ortağı olarak 
savunma sanayinde birçok Ar-Ge projesi 

yürüten Andasis Elektronik, HAVELSAN 
ve METEKSAN gibi birçok şirkete de proje 
bazlı üretim yapıyor.

KOSGEB ile Ar-Ge Çalışmalarına Devam
Andasis Elektronik, bilgi ve iletişim 
teknolojileri alanındaki projeleriyle 
tecrübeli 5 mühendis girişimcinin 
başvurduğu Ar-Ge ve İnovasyon Destek 
Programı’ndan yararlanarak Kocaeli’nde 
kuruldu. 2017 yılında işletmesini 
İstanbul’a taşıyan firma, Genel Destek 
Programı’ndan da faydalandı. Yaklaşık 
beş yıllık süre zarfında 14 Ar-Ge 
çalışmasını tamamlayan ve bunlardan 
7’si için KOSGEB’in verdiği desteklerden 
yararlanan Andasis Elektronik, 23 Ar-Ge 
çalışmasına aktif olarak devam ediyor.

Hedef Dünyaya Açılmak

Firma, ülkemizde yüzde 100’e yakın olan 
ithalat oranını düşürmeyi hedefleyerek iç 

pazardaki yerini güçlendirdikten sonra global 
pazarda da var olmak istiyor. Ürettiği ürünler 
dışa bağımlılığı azaltırken aynı zamanda iş 
ortaklarının geliştirdiği nihai ürünler yoluyla 
ihraç da ediliyor. Bununla birlikte ithalatı 
azaltırken bir yandan da ihracata katkı sağlıyor. 
Andasis Elektronik, 2019 yılında ilk yurt dışı 
satışını gerçekleştirdi.
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    Konya’dan 3 Kıtaya 
         İŞ VE TARIM MAKİNELERİ

Konya’da üretim yapan Mesa Makina, ürettiği iş ve tarım makineleri 

yanında enerji, hidrolik ve endüstriyel alanda da 3 kıtaya önemli 

ölçüde ihracat yapıyor.

Ar-Ge ile Türkiye’ye Değer Katanlar

1979 yılında Makine Mühendisi Mehmet 
Tekelioğlu tarafından Konya’da kurulan ve 
motor yenileme işi ile ticari faaliyetlerine 
başlayan Mesa Makina, bugün ağırlıklı 
olarak otomotiv, raylı sistemler ve savunma 
sanayi sektörlerine döküm ve talaşlı imalat 
yaparak OEM parçası üretiyor. Şu anda 35 
beyaz yaka ve 80 mavi yaka çalışanı ile 12 
bin ton/yıl döküm kapasitesi ile organize 
sanayi bölgesinde 30 bin metrekarelik açık 
alan üzerine 15 bin metrekarelik üretim 
alanıyla faaliyet gösteriyor. 

Yerli ve Milli Ürünler ile Büyüyor

Kurulduğu günden bu yana otomotiv 
sektörüne imalat yapan işletme, üretimini 
esnek bir yapıya kavuşturarak savunma 
sanayi, madencilik, raylı sistemler, tarım 
makineleri, iş makineleri, enerji ve hidrolik 
sektörlerinde yenilikçi bir anlayışla fark 
yaratmaya odaklandı. 

Orijinal ürün üreticisi olarak müşteri 
ihtiyaçlarına göre üretim yapan Mesa 
Makina, üretmiş olduğu ürünlerin yüzde 

KOSGEB ile tanışmamız 

döküm muayenelerimizin 

çoğunu KOSGEB 

laboratuvarlarında 

yaptırmamız ile başladı. 

Sonrasında KOSGEB’in 

birçok desteğinden 

faydalandık
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70’ini başta Avrupa olmak üzere 3 kıtaya ihraç 
ediyor. Özellikle son 15 yıldır ihracata yönelimi 
daha da arttırarak 2018 yılında kurduğu Ar-Ge 
merkezi ile de yerli ve milli üretime yönelik ürünler 
geliştirip Türkiye’de üreticisi olmayan yüksek 
basınç filtresi imalatına başladı ve patentini aldı.

Hedef İhracat Artışı ve Markalaşma

Mesa Makina, ilerleyen dönemde “bilgi ve 
teknolojiyi etkin kullanan ve yöneten bir 
firma olmak” stratejisi ile şehirdeki kurum 
ve kuruluşlarla ortak projeler yürüterek ve iş 
birliklerini geliştirerek bölgesel kalkınmaya katkı 
sağlamayı, 5 kıtaya ihracat yapmayı ve marka 
olmayı hedefliyor.

KOSGEB İle Büyüyen Üretim

KOSGEB’in her zaman yanlarında olduğunu 
söyleyen Mesa Makina İcra Kurulu Başkanı Şeyma 
Ayhan sözlerine şöyle devam etti:

KOSGEB ile tanışmamız döküm muayenelerimizin 
çoğunu KOSGEB laboratuvarlarında yaptırmamız 
ile başladı. Sonrasında KOSGEB’in birçok 
desteğinden faydalandık. Endüstriyel Uygulama 
Destek Programı kapsamında aldığınız destek 
ile de Otokar firması ile co-design çalışması 
yaparak yerli üretimleri olan zırhlı araçları için 
mayına dayanıklı 6x6, 8x8 ve 4x4 versiyon zırhlı 
araçlarında kullanılmak üzere süspansiyon taşıyıcı 
parçalarını ürettik. Ürünler kompleks ürünler 
oldukları için ve bu boyuttaki ürünlere uygun 
maçaları üretecek standart maça makineleri 
olmadığından, numune üretiminde elle yapılan 
maçaların seri üretimde otomatik olarak yapılması 
için proje kapsamında maça makinesi yatırımı 
gerçekleştirdik.

Programdan yararlanmanın bize çok sayıda 
faydası oldu. Söz konusu projemiz ile co-design 
yeteneğimiz ve mukavemete dayanıklı kompleks 
parça üretme kabiliyetimiz arttı. Savunma sanayi 
sektörü için başarılı bir proje referansı kazandık. 
Zırhlı araç üreticisi BMC firması ile de çalışmaya 
başladık. İlave 3 kişi daha istihdam ederek 
istihdamımızı artırdık. Ülkemizin yerlileştirme 
politikasına bu projemiz ile katkı sağlamış olduk. 
Bu projeyi tamamladıktan sonra traktör ve raylı 
sistemler sektörleri ile de yerlileştirme projeleri 
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65 ÇEŞİTLİK ÜRÜN YELPAZESİ 
105 ÜLKEYE IHRAÇ

2011 yılında faaliyete başlayan Porlanmaz Fırın 

Makineleri, yüksek kapasiteli ve yakıt tasarruflu 

fırın makineleri üretimi yaparak yurt içi ve yurt 

dışı satışlarını 3 kat arttırdı

Porlanmaz Fırın Makineleri, Konya’da faaliyet 

göstermeye başlayarak fırın makineleri üretimi ve 

paslanmaz sac tedarik ve satışı yapıyor. Önceleri 

500 metrekare çalışma alanında sac satış işiyle 

ticaret hayatına başlayan firma, 2013 yılından 

sonra 2 bin metrekarelik bir fabrika alanına geçerek 

faaliyetlerine fırın makinesi üretimini de kattı. 

O dönemler sektördeki fırın makine çeşitliliğindeki 

yetersizlikler nedeniyle üretimlerini daha 

çok artırdıklarını ve Ar-Ge çalışmalarına hız 

kazandırdıklarını anlatan işletme yetkilisi Süleyman 

Öz, piyasadaki açıkları iyi tespit ederek ihtiyaca 

yönelik fırın üretimleri yapmaya başladıklarını 

anlattı. İşletmenin başlıca üretimleri; paslanmaz 

metal ürünleri satışı, metal işleme ve fason kesim 

büküm işlemleri, ham çelik ürünlerinin kesim 

büküm kaynak vb. işlemlerinin üretim ve satışı, fırın 

makineleri, hamur işleme makineleri, gıda işleme 

yardımcı ekipmanları üretim ve satışı. Porlanmaz 

Fırın Makineleri ürettiği 65 çeşit ürün yelpazesi ile 

yurt içi ve yurt dışı birçok bölgeye de hizmet veriyor.

Üretimimizin Yüzde 90’ı İhracata Yönelik

Porlanmaz Fırın Makineleri yetkilisi Süleyman Öz, 

sözlerine şu şekilde devam etti:

Sektörün önde gelen işletmelerinden biriyiz. 

Ülkemizi de bu sektörde iyi şekilde temsil ettiğimizi 

düşünüyoruz. Üretimimizin yüzde 90’ı ihracata 

yönelik. Yurt dışında Rusya, Amerika, Avustralya, 

Fransa, Almanya, Japonya, Çin ve Afrika ülkeleri 

başta olmak üzere 105 ülkeye ihracat yapıyoruz 

Ar-Ge ile Türkiye’ye Değer Katanlar
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65 ÇEŞİTLİK ÜRÜN YELPAZESİ 
105 ÜLKEYE IHRAÇ

ve 8 ülkeye de bayilik sistemi kurarak çalışmalarımızı 

sürdürüyoruz. 

Yurt içinde de bayiliklerimiz ve doğrudan satış 

kanallarımızla hizmet veriyoruz. Avrupa standartlarında 

üretim yaparak sadece imalat ve satış aşamasında değil 

satış sonrası hizmetlerimizle de müşterilerin güvenini 

kazanmaya çalışıyoruz. 

Proje Başvuru Sonrası Satışlarımızda Artış Oldu

Üretimin her aşamasında, alanında uzman bir kadronun 

titiz işçiliğiyle imal ettikleri ürünleri hep daha iyi 

olabilmek adına sürekli çalışarak ve ürün yelpazesini 

genişleterek yurt içi ve yurt dışı başarılara devam etmek 

istiyoruz. 

“Yüksek Kapasiteli ve Yakıt Tasarrufu Sağlayan Çift 

Arabalı Döner Fırın Prototipinin Seri Üretimi ve 

Ticarileştirilmesi” adlı projemiz Endüstriyel Uygulama 

Destek Programı kapsamında desteklenmiş ve projemiz 

başarıyla tamamlamıştır. Proje başvuru tarihinden sonra 

yurt dışı satışlarımız yüzde 332 ve net satışlarımız ise 

yüzde 162 arttı.

Endüstriyel Uygulama Desteği Farklı Pazarlara 

Yöneltti

Porlanmaz Fırın Makineleri’nin KOSGEB ile yolları 

2012 yılında kesişti. Personel Desteği, Fuar ve Katalog 

Desteği gibi desteklerle başlayan süreç, firmanın 

talep artışı sonucu imalata yönelmesiyle birçok 

desteklerden yararlanma başarısı elde etmesine 

olanak tanıdı. Üretiminin artması sonucu büyüyerek ve 

ölçek değiştirerek devam eden sürecinde Endüstriyel 

Uygulama Destek Programı’ndan yararlanmak ise firma 

olarak farklı pazarlara girebilmeyi ve farklı ülkelere 

ihracat yapabilmesini sağladı.

Büyümelerindeki katkılardan dolayı KOSGEB’e teşekkür 

eden Süleyman Öz, ‘‘KOSGEB’deki personel bir devlet 

memuru gibi değil de bir destekçi gibi bize yaklaştı. 

KOSGEB’in desteğini hep arkamızda hissettik. Bu da 

farklı projeler yürütme konusunda bizleri tetikledi. 

Şimdi 5 milyon TL tutarında yatırım projemiz var. Bunun sürecine 

devam ediyoruz. Bu yatırım ile 3 bin metrekareden 15 bin 

metrekareye çıkacağız. Önümüzdeki süreçte de sektörde lider 

olmak ve ihracatımızı daha da artırmak istiyoruz. Bu kapsamda, 

KOSGEB ile iş birliğimiz artarak devam edecek’’ diye konuştu.
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Ar-Ge faaliyetlerine 2013 yılında 

başlayan, resmi olarak ilk Ar-

Ge projesinin Ege Üniversitesi 

Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde 

kabul edilmesiyle 2017 yılında 

kuruluşunu gerçekleştiren 

Bonegraft Biyolojik Malzemeler, 

ülke genelinde biyomalzeme 

temelli en yaygın ürün çeşitliliği 

bulunan firmaların başında geliyor. 

Biyomalzeme Üretimi

Sağlık çözümlerinde öncü olan 

Bonegraft; laboratuvarlarında 

geliştirdiği yenilikçi sentetik 

kemik grefti, bariyer membran, 

kemik çimentosu, kıkırdak 

greft ve biyoemilebilir pin, vida 

ve plakaların farklı formlarda 

üretimini yapabilen dünyanın 

önde gelen şirketleri arasında yer 

alıyor. Firmanın üretmekte olduğu 

ürünler rutin olarak ortopedik, 

travma, omurga ve dental 

cerrahide kullanılıyor. Kemikte 

yapılan cerrahi operasyonlarda 

artık farklı formlarda üretilebilen 

sentetik kemik greftleri yer alıyor.

Kalite Standartlarına Uygun 

Araştırma ve geliştirme 

faaliyetlerini 2013 yılında sentetik 

kemik greftleriyle başlayarak  

2017 yılından bu yana ürettiği 

seri üretim safhalarını kendi 

bünyesinde gerçekleştiren firma, 

son kullanıcıya ürünü uygulaması 

kolay ve steril olarak hazır halde 

Biyomedikal sektöründe faaliyet gösteren ve cerrahide kullanılan sentetik 

kemik greftlerini üreten Bonegraft, 60’ın üzerinde ülkeye çeşitli formlarda 

yapay kemik ihraç ediyor

    Farklı Formlarda
         YAPAY KEMİK ÜRETİYOR

Ar-Ge ile Türkiye’ye Değer Katanlar
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Biyomedikal sektöründe faaliyet gösteren ve cerrahide kullanılan sentetik 

kemik greftlerini üreten Bonegraft, 60’ın üzerinde ülkeye çeşitli formlarda 

yapay kemik ihraç ediyor

sunarak sektörün gerekleri 

doğrultusunda tüm ulusal ve 

uluslararası kalite, yönetim ve 

ürün belgeleriyle müşterilerine 

hizmet veriyor. Bonegraft 

ürünlerinin biyouyumluluk ve 

klinik etkinliği spinal, ortopedik 

ve dental uygulamalar üzerinde 

yapılan çalışmalarla kanıtlanmış 

bulunuyor.

Ar-Ge Çalışmaları

Mühendis ve klinisyenlerden 

oluşan Bonegraft Ar-Ge ekibi, 

KOSGEB ve TÜBİTAK tarafından 

finanse edilen projeler 

kapsamında üniversiteler ve 

araştırma merkezleriyle birebir 

çalışıyor. Ar-Ge projeleri ağırlıklı 

olmak üzere biyomalzeme, doku 

mühendisliği ve rejeneratif tıp 

uygulamalarına odaklanan 

firma, özellikle kemik ve 

kıkırdak doku rejenerasyon 

sürecini destekleyen sentetik 

biyomalzemeler geliştirmeyi 

amaçlıyor. Bonegraft, hâlihazırda 

yerel sentetik kemik grefti 

pazarının önemli bir kısmını 

elinde bulundurmakta olup 

dünya genelinde de hızlı teslimat 

ve etkili satış sonrası destek 

hizmetleriyle 60’dan fazla ülke 

pazarına ürün sağlıyor.

Kontrol Mekanizması

Bonegraft, bilimsel gelişmeleri 

yakından takip eden personel 

ve yönetim kadrosunun yoğun 

emeğiyle tasarlanan tam 

donanımlı Ar-Ge ve üretim 

laboratuvarlarında yüksek kalite 

standartlarında ürettiği ürünleri 

ulusal ve uluslararası pazara 

sunuyor. Firma ürünlerin 

tasarım ve üretiminin 

tüm safhalarında gerek 

belgelendirme kuruluşları 

gerek Sağlık Bakanlığı 

gerekse müşteriler tarafından 

sürekli denetimden geçiyor. 

Bu denetimlerin vermiş 

olduğu disiplinle çalışmayı 

kendisine ilke edinen 

Bonegraft, sağlık sektöründe 

dünya çapında saygın ve 

aranılan bir firma olma 

yolunda emin ve kararlı 

adımlarla çalışmalarını 

sürdürüyor.

Özel Laboratuvarlar

Firma üretim ve Ar-

Ge faaliyetlerini Ege 

Üniversitesi Teknoloji 

Geliştirme Merkezi, Celal 

Bayar Üniversitesi Teknoloji 

Geliştirme Merkezi ve Manisa 

Organize Sanayi Bölgesi 

bünyelerinde yer alan 500 

metrekarelik ISO-6 ve ISO-7 

temiz oda koşullarındaki 

laboratuvarlarda 

gerçekleştiriyor. Üretim 

alanında çalışan personeller 
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sınıf 3 tıbbi cihaz üretim standartlarının gerektirdiği 

tüm kural ve gereksinimlere tam uyumlu şekilde 

çalışıyor. Üretim alanı 7 gün 24 saat takip edilerek 

tüm üretim prosesleri kalite kontrol protokolleriyle 

denetleniyor.

Uzman Kadro

İşletmenin Ar-Ge, üretim, kalite kontrol, kalite 

güvence, satış ve muhasebe birimlerinde 52 kişiye 

istihdam sağlanıyor. Firmanın üretim ve Ar-Ge 

ekibinde ağırlıklı olarak biyomedikal mühendisi, 

biyomühendis, malzeme mühendisi ve eczacılık 

kökenli personeller çalışıyor.

Üretim Kapasitesi

Bonegraft’ta yıllık; enjekte edilebilir ve partikül 

greft grubunda 550 bin cc, fleksible kemik grefti 

grubunda farklı boyut ve hacimlerde olmak 

üzere 21 bin adet, 5 bin 750 adet dental bariyer 

membran, 2 bin kutu kıkırdak greft, 7 bin 500 

adet farklı boyutlarda biyoemilebilir plak, pin ve vida üretimi 

gerçekleştiriliyor.

60’dan Fazla Ülkeye İhraç Ediyor

Firma ürettiği ürünleri iç pazarda iki yüzün üzerinde mevcut 

bulunan bayiler kanalıyla pazarlıyor. Uluslararası pazarda 60’ın 

üzerinde ülkeye ürünlerini ihraç eden Bonegraft, biyomalzeme 

temelli ürün grupları içinde ülkemizde lider ihracatçı firma 

konumunda yer alıyor. Firmanın ürünleri uluslararası pazarda 

köklü yabancı tıbbi cihaz firmalarının ürünleriyle etkinlik 

anlamında çok rahat rekabet edebilecek düzeyde bulunuyor. 

Bonegraft ürünlerini ihracat ekibinin önderliğinde dental, 

omurga, ortopedi ve travma alanında ulusal ve uluslararası 

hemen hemen tüm fuar ve ilişkili bilimsel kongrelere katılarak 

bayi ve son kullanıcılara tanıtım vasıtasıyla pazarlıyor. 

Aynı zamanda ihracat ekibi çevrimiçi toplantı ve aracı satış 

platformlarını da pazarlama için kullanıyor.

KOSGEB ile Yola Devam

Kurulduğu yıl biyoteknoloji ve gen teknolojileri alanındaki 

projesiyle KOSGEB’den geri ödemesiz destekler alan firma, 2018 

yılında ilk yurt dışı satışını gerçekleştirerek ihracat hacmini 

her yıl büyük oranda arttırmaya devam ediyor. Kuruluşundan 

itibaren KOSGEB’in Yurt Dışı Pazar Destek Programı, Genel 

Destek Programı ve Ar-Ge İnovasyon Destek Perogramı’ndan iki 

kez yararlanan Bonegraft, çeşitli periyodlarda İşletme Geliştirme 

Destek Programı’ndan da yararlanıyor. Ayrıca KOSGEB projeleri, 

Ar-Ge faaliyetlerini disiplinli bir yaklaşımla yürüten firmanın Ar-

Ge sistematiğine önemli ölçüde destek sağlıyor.
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4 mühendis arkadaşın 2014 yılında 
henüz üniversite öğrencisiyken bilgi 
ve iletişim teknolojileri alanındaki 
projelerini KOSGEB’e sunmasıyla 
başlayan girişimcilik serüveni, 
KOSGEB’den Ar-Ge ve İnovasyon 
Desteği alarak Macellan Bilişim’i 
kurmasıyla devam ediyor. 

KOSGEB-İstanbul Ticaret Üniversitesi 
iş birliğiyle TEKMER binasında işlik 
tahsis edilen, personel istihdamı, 
ofis mobilyaları ve teknoloji 
donanımları için KOSGEB’den geri 
ödemesiz destek verilen girişimciler 
daha sonra Nitelikli Eleman İstihdam 
Desteği’nden de yararlandı. Kuruluş 
aşamasında yanlarında olan ve 
sonrasında da birçok desteğinden 
faydalandıkları KOSGEB’i, her zaman 
anlattıklarını belirten Macellan 
firmasının kurucu ortağı ve Genel 
Müdürü Göktürk Yetim, Ar-Ge ve 
İnovasyon Destek Programının 
girişimciler için adeta bir can 
suyu olduğunu, her girişimcinin 
bu fırsattan mutlaka yararlanması 
gerektiğine dikkat çekiyor.

Teknoloji Firması

Bir Ar-Ge ve inovasyon şirketi 
olan Macellan, günlük kullanıma 
hitap eden teknolojiler geliştirerek 
girişim stüdyosu olarak hizmet 
veriyor. Teknolojinin bir adım 
ötesinden ilerleyerek müşterilerinin 
teknolojiden maksimum şekilde 
faydalanmasını amaç edinen 
firma, sadece sektördeki ihtiyaçları 
karşılamak değil aynı zamanda 
müşterilerinin iş süreçlerini minimize 
edecek yenilikçi çözümler sunmayı 
hedefliyor. 

En Hızlı Büyüyen 6. Şirket

2020 yılında TOBB 100 Ödül 
Töreni’nde Türkiye’nin en hızlı 
büyüyen 11. şirketi olarak seçilen, 
2021 yılında da 6. şirketi olmaya 
layık görülen Macellan Bilişim, 
hayatın akışını ve insanların 
alışkanlıklarını değiştiren girişimler 
kuruyor. 

Dijital Dönüşüm

Firma Arşimet Dijital Arşiv, Bulut Filo 
Yönetimi, Lagina Biyometrik İmza 

ve Alternatif SuperApp ürünleriyle B2B 
ve B2C sistemleri için hizmet veriyor. 
Arşimet Dijital Arşiv’le kâğıdı, Bulut Filo 
Yönetimi’yle aracı, Lagina Biyometrik 
İmza’yla imzayı dijitalleştiren firma son 
olarak alternatifle parayı dijitalleştirmeye 
yönelik çalışmalarına devam ediyor.

4 Ülkede Aktif

Yazılım alanında faaliyetlerini sürdüren 
Macellan, iş ortaklığı yaptığı birçok 
firmaya kolaylaştırıcı ve maliyet düşürücü 
çözümler sunuyor. Merkez ofisi Kâğıthane 
İstanbul’da yer alan Macellan; Türkiye, 
Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve 
Katar olmak üzere 4 ülkede 6 ofisle 
hizmet veriyor. Uluslararası standartlara 
uygun olan Macellan Bilişim’in ürünleri, 
mevcut dil desteğiyle her ülkede 
mevzuata uygun şekilde anında faaliyete 
geçebilecek donanıma sahip bulunuyor. 
Aynı zamanda bu ülkelerde satış için 
temsilciler faaliyetlerde bulunuyor.

Yılda 30 Milyon Liranın Üzerinde 

Satış

Ürettiği yazılım bedellerinin getirdiği 
2022 yılı net satışları 30 milyon liradan 

Ar-Ge ile Türkiye’ye Değer Katanlar

Yerli Yazılımla Yerli Yazılımla 
Teknolojiye Yön VeriyorTeknolojiye Yön Veriyor

Macellan Bilişim; geliştirdiği teknolojik ürünler, 
sunduğu çözümler ve dijital dönüşümde elde ettiği 
başarılarıyla yerli yazılımın gücünü tüm dünyaya 

gösteriyor
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fazla olan,  Alternatif SuperApp’te son yılda 200 bine 
yakın yeni müşteri kazanan firma, yaklaşık 160 çalışanıyla 
faaliyetlerine devam ediyor. 

Farklı Sektörlerce Kullanılıyor

Macellan’ın ürettiği Arşimet ürününü belgelerini 
dijitalleştirmek isteyen birçok kamu ve özel sektör 
kuruluşu kullanıyor.  Arşimet Dijital Arşivle şimdiye kadar 
100 milyondan fazla belge dijitalleştirildi. Bulut Filo 

sektördeki en büyük oyuncu olarak birçok filo şirketi ve 
kamu kuruluşunun araç ERP’si olarak yoluna devam ediyor. 
Lagina 10’dan fazla banka, Turkcell ve İGDAŞ gibi firma 
tarafından dijital imza teknolojisi adına kullanılıyor. 

Alternatif SuperApp bünyesinde belediyeden üniversiteye, 
kafe restorandan eğlence alanlarına birçok farklı sektörden 

100’e yakın firmanın dijital cüzdanı bulunuyor.
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SAVUNMA VE HAVACILIK SEKTÖRÜNDE  
IKI KAT BÜYÜDÜ

Tron Elektronik; haberleşme, 

havacılık ve savunma sanayinin 

ihtiyacına yönelik geniş bant 

şebeke ekipmanlarının tasarımını ve 

üretimini yapıyor

Tron Elektronik, 1990 yılında İstanbul’da 

kuruldu. 2010 yılına kadar elektronik üzerine 

çalışmalar yaparak küçük işletme olarak 

faaliyetlerine devam etti. 2016 yılından itibaren 

çalışmalarına hız kesmemek adına uydu TV ve 

merkezi TV uygulamaları için ekipmanlar ve 

fiber-optik dağıtım ekipmanları sağladı.  Bunun 

yanında geniş bant uygulamaları için de tasarım 

mühendisliği hizmeti veriyor. Savunma ve 

havacılık uygulamaları için sinyal anahtarlama 

ve dağıtım ekipmanları, anten ön yükselticileri, 

güç yükselticileri, yakınsama sensörleri, RF 

yükselteç modülleri ve RF filtre ekipmanları 

da sağlıyor. Firma, 2016 yılından itibaren orta 

büyüklükte işletme ölçeğine yükselme başarısı 

gösterdi.

Ar-Ge’nin Gücü

2012 ve 2014 yıllarında bilgi ve iletişim 

teknolojileri ve tasarım teknolojileri 

alanlarındaki projeler için Ar-Ge ve İnovasyon 

Destek Programı’ndan iki kez yararlanan 

Tron Elektronik, projeler kapsamında toplam 

geri ödemesiz destek almakla kalmamış 3 

personel istihdamı da sağlamıştır. 2014 ve 

2015’teki projelerini de başarıyla tamamlayan 

işletme, 2012 yılına göre 2020 yılı itibariyle 

performansında şu şekilde gelişme göstermiştir:

Yurt içi satışlarını 3,5 katına, ihracatını 315 

katına, net satışlarını 7 katına, faaliyet kârını 

37 katına, çalışan sayısını 1,5 katına, Ar-Ge 

harcamalarını ise 6 katına çıkardı.

KOSGEB’le Daha İleri

Tron Elektronik,  Ar-Ge ve İnovasyon Destek 

Programı kapsamında aldığı desteğin yanı sıra; 

Genel Destek Programı, İşletme Geliştirme 

Ar-Ge ile Türkiye’ye Değer Katanlar
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SAVUNMA VE HAVACILIK SEKTÖRÜNDE  
IKI KAT BÜYÜDÜ

Destek Programı ve KOBİGEL KOBİ Gelişim Destek 

Programı’ndan da yararlandı. 

İşletme yetkilisi Semir Demirezen, KOSGEB’in bu süreçte 

hep yanlarında olduğunu belirterek sözlerine şöyle 

devam etti: 

KOSGEB’i finansman aracı olarak değil, bize değer 

katan, bizi kurumsallaştıran bir destekçi olarak 

gördük. KOSGEB’le irtibatımız ve destek süreçlerinde 

yaşadıklarımız bizim işimize bakış açımızı değiştirdi. 

Örneğin; kurul üyeleri projelerimizi büyük bir titizlikle 

inceleyip eksiklerimizi bize bildirerek yönlendiriyorlardı. 

Yani başlı başına kurula girmek bile bizim ufkumuzu 

genişletip bizi yönlendiren, başarıya ulaşmamızı 

sağlayan bir etkiye sahip. Diğer taraftan bu program 

ile KOSGEB, sanayici ile akademisyenleri bir araya 

getirmesi bakımından da çok önemli bir görevi yerine 

getirmiş oluyor. Yurt dışında gördüğümüz ve ülkemize 

eksikliğini hissettiğimiz en önemli eksikliklerden birisi 

üniversite - sanayi iş birliğinin gelişmemiş olmasıydı. 

Ar-Ge alanında sanayimiz kendi çalışmaları ile bir hızında 

ilerliyorsa, üniversiteden akademisyenlerin desteğiyle bu iki 

katına çıkıyor. Bu açıdan bize akademisyenlerle tanışma ve 

çalışma imkânı veren KOSGEB’e çok teşekkür ediyoruz.

Yerli ve Milli Olma Gayreti

Tron Elektronik,  2012-2020 yılları arasında neredeyse her 

sene bütün ekonomik göstergelerini katlayarak büyürken 

bu süreçte haberleşme, havacılık ve savunma sanayinin 

ihtiyacı olan ürünleri de yüzde 100 yerli olarak üreterek 

ülkemizde bulunmayan bazı ürünleri millileştirdi. İşletme 

ayrıca; Kanada, Arjantin, Fransa, Almanya ve Çin gibi önemli 

ülkelere de ihracat yapmaya devam ediyor.

“KOSGEB’i finansman aracı olarak 

değil, bize değer katan, bizi 

kurumsallaştıran bir destekçi olarak 

gördük.”
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“Ben de yapamaz mıyım?” diye düşünerek başladığı profesyonel boks yaşamında 
Ankara’da düzenlenen yıldızlar genç boks turnuvasında birincilik madalyası elde etti

Kavga İçin Değil 
Savunma İçin Boks 

KOSGEB’in Renkli Simaları

Dergimizin bu ayki sayısında KOSGEB Başkanlığı Spor 

Salonu’nda eğitici antrenör olarak görevli ve yaklaşık 

on beş yıldır boks yapan Samet Göztepe’yi sizlere 

tanıtmak istedik ve kendisiyle dövüş sporları ile ilgili 

keyifli bir sohbet gerçekleştirdik:  

Samet Göztepe kimdir? 

1993 yılında Ankara’nın Çankaya ilçesinde üç çocuklu 

mermer ustası bir babanın ve ev hanımı bir annenin 

ortanca çocuğu olarak dünyaya geldim. Aslen Kırıkkale 

Delice’liyim.  Askerliğimi Kütahya’da havacı olarak 

yaptım.

KOSGEB ile tanışıklığınızdan, KOSGEB 

çalışmalarınızdan bahsedebilir misiniz?

2007 yılından 2010 yılına kadar Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı’nda çalıştım. 2010 yılında KOSGEB 

Başkanlığı’nda İdari İşler Müdürlüğü’nde göreve 
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başlamam vesilesiyle KOSGEB’le tanışmış oldum. 

Burada çeşitli görevlerde bulundum. 2018 yılında 

KOSGEB’in yeni idari binasında yine İdari İşler 

Müdürlüğü’ne bağlı spor salonunda eğitici antrenör 

olarak göreve başladım. Halen bu göreve devam 

ediyorum. Spor salonuna gelen mesai arkadaşlarıma 

body bulding ve dövüş sporları ile ilgili eğitimler 

veriyorum. 

Boks sporuna ilginizi duyduk. Nasıl ve ne zaman 

başladınız? 

9 yaşlarında yüzme ve jimnastik branşlarıyla 

başladığım spor yaşantıma boksla devam ettim. 

Profesyonel boks hayatına 2008 yılında Ankara 

Ulus Gençlik Parkı Tesisleri’nde bulunan Şefik Tetik 

Boks Spor Salonu’nda başladım. Çeşitli maçlara ve 

müsabakalara katıldım. Ankara ve Türkiye derecelerine 

sahip oldum.  Ankara, Kastamonu ve Samsun başta 

olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerinde müsabakalara 

katıldım. Katıldığım bu turnuvalar Türkiye’de yaşlar 

arası yıldızlar ve genç erkek turnuvaları oldu. Ankara’da düzenlenen yıldızlar genç boks 

turnuvasında birincilik madalyası elde ettim.

Sizi bu spora başlamaya iten en önemli etken 

ne oldu?

Küçük yaşlarda dövüş sporlarına merakım vardı. 

Mahalledeki büyüklerle birkaç boks müsabakasına 

izleyici olarak katıldım. İzlediğim bu müsabakalar 

sonucunda boksa olan merakım ve ilgim arttı. ‘Ben 

de yapamaz mıyım?’ diye düşünerek başladığım 

boksa devam ettikçe keyif aldım ve bu spora 

alakam çoğaldı.

Boks nedir?

En çok bilinen ve tercih edilen bireysel spor 

dallarından biridir.  Ring adı verilen bir alanda 

gerçekleştirilen boks müsabakasında amaç 

kişinin rakibine attığı yumruklar ile nakavt ya da 

puan ile yenmektir. Kalıcı fiziksel zararı en aza 

indirmek için sporcular çeşitli koruyucular ile 

müsabakaları gerçekleştirirler. Bu koruyucular diş 

ve kasık koruyucularıdır. Boks sporunda en önemli 

unsurlardan biri el-göz koordinasyonudur. 
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KOSGEB’in Renkli Simaları

Boksun faydaları nelerdir?

Kişilerin kendilerini savunma becerisini arttırır, disiplinli 

ve düzenli olmasını sağlar. Boks yapan kişilerin 

metabolizmaları hızlanır ve el-göz koordinasyonu gelişir. 

Kas gelişimine katkıda bulunur. Kişiye özgüven sağlar. 

Zor bir spor mu boks? Bu spora başlama yaşı kaç?

Boks, zor bir spor dalıdır. Çok antrenman gereken bir 

spor dalıdır ve antrenmanlar çok yoğun geçer. Dikkat 

gerektiren reflekslerin iyi olması gereken bir spordur. 

El-göz koordinasyonu ve refleksler çok önemlidir. Boksa 

başlama yaşı olarak ne kadar erken başlanırsa o kadar iyi 

olur diyebilirim. Bir yaş baremi söyleyecek olursak 9-10 

yaşlar boksa başlamak için ideal aralıklardır.

Boks sporunda kendinize örnek aldığınız bir sporcu 

oldu mu? 

Elbette. Çok sayıda örnek aldığım sporcular var. Örnek 

aldıklarım arasında Türk ve Kazakistan asıllı sporcular 

öncelikli sporcular. İsim verecek olursam rahmetli 

Sinan Şamil Sam ve Gennady Golovkin örnek aldığım 

boksörlerin başında gelir. Kişilik ve profesyonelliklerini 

örnek alırım. Kazak Boksör Gennady Golovkin’in 

müsabaka sonlarında söylediği şu sözden de etkilendim:

“Gücümün Türklerden geldiğine inanıyorum. Benim 

dedelerim gerçek bir Türk’tür”

Bu spora başlamak isteyenlere önerileriniz nedir?

Öncelikle kavga için değil de savunma ve kendini 

koruma niyetiyle öğrenilmesini tavsiye ederim. Bu açıdan 

düşünecek olursak özellikle kadınların da muhakkak 

öğrenmesi gereken bir spor dalı. 

Peki, anne ve babalara çocuklarını boks sporuna 

yönlendirmeleri konusunda tavsiyeniz nelerdir?

Günümüzde sosyal hayatta yaşanabilecek her türlü 

olumsuz bir durum karşısında özellikle kadınların kendini 

korumak adına bu spora gitmelerini tavsiye ederim. 
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Ayrıca sporun verdiği disiplinin katkısıyla 

çocukları her türlü kötü alışkanlıklardan 

uzak tutabiliriz. 

Boks özgüveni artırır, vücudu ve kasları 

zinde tutar, el-göz koordinasyonunu 

kuvvetlendirir bu yüzden çocukların ve 

gençlerin boksla ilgilenmesini kesinlikle 

öneririm. Çünkü boks insanı güvende 

hissettirir. 
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SOLDAN SAĞA

1. Dedektif eşyası.

2. Altın madenlerinde kullanılan öldürücü kimyasal.

3. Değerinin çok altına satılan mal.

5. Modası geçmiş.

9. Piyango biletine çıkan en küçük ödül.

13. İnceleme ve eğitim amacıyla kullanılan ceset.

14. Mavi Boncuk filminin başrolündeki şarkıcı, aktris.

15. Bursa’da bolca yetişen tatlı ve sulu meyve.

16. Ampulün mucidi.

20. Geleneksel Türk Tiyatrosu türlerinden biri.

21. Bir devletin başka bir devlete verdiği ve tanıdığı sürede isteklerinin 

yerine getirilmesini istediği nota.

22. Kendine özgü, başka bir şeyin taklidi olmayan.

YUKARIDAN AŞAĞI

1. Hava basıncını ölçen alet.

2. Tam işitme kaybı durumu.

4. Devenin sırtında yer alan yükselti.

6. Hüzünlü ve karamsar bir duygu durumu.

7. Üzerine basılınca içine batılan çamur birikintisi.

8. Bir müsabakaya katılanların her biri.

10. Bir ülküye ve fikre bağlı olan kişi.

11. Meşhur meyvesi elma olan ilimiz.

12. Göbeklitepe’nin bulunduğu şehir.

17. Hem ot hem de et yiyen canlı, hepçil.

18. Arabalarda içine eşya konulan küçük göz.

19. Saygısız, aşırı samimi kimse.
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KOSGEB DESTEKLERİ

ÜCRETSİZ 
ARACISIZ 
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kosgeb
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